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Januari 2013                                               Opgericht op 27 november 2001 
 
Om de leden van ValC-hof snel en doeltreffend te informeren over voor hen belangrijke 
zaken, sturen wij éénmaal per maand via e-mail een nieuwsbrief. 
Om deze informatievoorziening goed te laten lopen is het belangrijk dat wij van iedereen het 
juiste e-mailadres hebben. Veranderingen kunt u doorgeven aan het secretariaat van ValC-
hof: cwvalchof@hotmail.com 
 

 
Nieuwjaarsborrel ValC-hof 12 januari in MMK Arnhem 
 
Op zaterdag 12 januari organiseren wij weer onze nieuwjaarsborrel. Zoals u van ons gewend 
bent, gekoppeld aan ‘iets cultureels’. Dit keer hebben we ons oog laten vallen op de 
tentoonstelling ‘Neorealisme’ in het museum voor moderne kunst te Arnhem. Tussen 12.30u 
en 13.00u verwelkomen we u met koffie en thee, om 13.00u start in het auditorium een 
introductie op de tentoonstelling door Ype Koopmans. Hij heeft deze tentoonstelling samen 
met Mieke Rijnders samengesteld. Vanaf 13.30u gaan we de tentoonstelling bekijken waar 
Ype Koopmans dan nog aangesproken kan worden voor vragen over deze tentoonstelling. 
Als we uitgekeken zijn, toasten we in het restaurant op het nieuwe jaar. 
Leden kunnen zich aanmelden door € 5,- over te maken op rekening van onze 
penningmeester Fred Timmermans. Niet-leden kunnen zich aanmelden door € 7,50 over te 
maken op rekening van onze penningmeester. 

 
 
Van de voorzitter 
 

Allemaal kennen we Marsman’s gedicht. Gerrit Komrij zag het anders, uit zijn pen vloeide, 
met dank aan Marsman, het volgende (Gerrit Komrij, alle gedichten tot gisteren (Amsterdam 
1994). Zou de waarheid in het midden liggen? 
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Het ValC-hof bestuur wenst u een goed 2013! 
 
 

Literatuurgroep 
 
De literatuurgroep heeft regelmatig bijeenkomsten onder leiding van Anita 
Huisman en Elma Nelissen. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met 
Anita, anitahuisman@hotmail.com, of Elma, elmanelissen@hotmail.com 

 
Extra info literatuurgroep 
 
Helaas moeten wij de literatuurbijeenkomsten voor een jaar onderbreken. Dit omdat wij 
vinden dat ieder boek recht heeft op voldoende aandacht en wij op dit moment niet in staat 
zijn ieder boek de zo welverdiende aandacht te geven. Houdt deze nieuwsbrief in de gaten 
want het is beslist de bedoeling om de draad weer op te pakken. 
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Tentamenbank 
 
Cor Vink beheert de tentamenbank. Leden van ValC-hof kunnen kosteloos tentamens lenen, 
niet-leden alleen tegen vergoeding van de portokosten. 
Mocht u nog oude tentamens thuis hebben liggen dan zou Cor die graag opnemen in zijn 
tentamenbank. 
Het emailadres van Cor is cor.vink@inter.nl.net 

 
 
Van de penningmeester: Contributie ValC-hof 
 
De contributieregeling van ValC-hof, alles even op een rij. 
Het verenigingsjaar loopt, gelijk met het studiejaar, van 1 augustus tot en met 31 juli. En 
daarom geldt dat voor de contributie ook. 
Voor het verenigingsjaar 2012-2013 bedraagt de contributie € 15, - Voor nieuwe leden die 
zich na 31 januari aanmelden geldt een welkomstregeling. Zij zijn dat tweede semester gratis 
lid en hoeven pas vanaf 1 augustus daaropvolgend, te betalen. 
Wij kennen geen halve of deelcontributies; voor 1 februari lid worden kost € 15, - en daarna 
geldt de welkomstregeling voor nieuwe leden. Dat houdt in dat u in het verleden nog niet 
eerder lid van onze vereniging bent geweest. 
Tot slot vraag ik iedereen die graag lid wil blijven en de contributie voor 2011-2012 nog niet 
heeft voldaan, € 15 te storten op rekeningnummer 51.23.31.308 van de penningmeester, 
F. G. J. Timmermans te Malden 

 
 
Bestuur ValC-hof 
Voorzitter Anita Huisman    anitahuisman@hotmail.com 
Penningmeester Fred Timmermans   akkefredtim@hetnet.nl 
Secretariaat     cwvalchof@hotmail.com 
Nieuwsbrief Elma Nelissen    elmanelissen@hotmail.com 
 
Bestuursleden  
Ben Spraakman     b.spraakman@chello.nl 
Eddy Thewis      eddythewis@home.nl 
 
Tentamenbank     Cor Vink cor.vink@inter.nl.net 
 

 
Agenda 2013 

 
 
 
 
Zaterdag 12 januari   Nieuwjaarsborrel 
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