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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 
 

 

Van de voorzitter 

 
Als studenten kijken wij met respect naar vooraanstaande wetenschappers. Hun 

voorbeeld inspireert ons. Maar hoe zien zij zichzelf? De Engelse wetenschapper 

Isaac Newton (1642-1727) schreef het volgende: 
 

‘Ik weet niet hoe de wereld me ziet; 

maar voor mezelf ben ik altijd alleen 

maar een jongetje geweest dat aan het 

strand speelde en zich vermaakte met 

het vinden van een iets gladdere steen 

of een iets mooiere baai, terwijl de 

grote oceaan van de waarheid 

volkomen onontdekt voor me lag.”1 

  

 

Facebookpagina 
 

Wilt u helemaal up-to-date blijven wat betreft de nieuwtjes van de OU over 

Cultuurwetenschappen, houdt dan de facebookpagina ‘Open Universiteit Cultuurwetenschappen’ 

in de gaten! 
 

 

Lintje 
 

Toon Bosch (62), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Bosch is al ruim dertig jaar actief als 

bestuurslid van de heemkundekring Groesbeek. Hij heeft een groot aantal publicaties over 

Groesbeek op zijn naam staan in samenwerking met de heer S. Schmiermann. Bosch is tevens 

                                                           

1 Richard Kinnier, ‘De zin van het leven’ (Bussum 2007) 
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historisch adviseur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek en maakt deel 

uit van een adviesgroep van historici ten behoeve van de nieuwe ‘storyline’ van het nieuw te 

bouwen Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Ook is Bosch bestuurslid/redacteur van de historische 

vereniging Numaga. 

 

 

Literatuurgroep 

 
Ook dit studiejaar gaan we door met de literatuurgroep. We verplaatsen onze aandacht naar een 

aantal Engelse en Amerikaanse romans onder begeleiding van Carli Coenen. We gaan kijken met 

dezelfde invalshoek als we bij Alex Rutten hebben gedaan. Waarschijnlijk met een toegevoegd 

filosofisch tintje want Carli is promovendus filosofie. De datum van de vierde bijeenkomst is nog 

niet bekend. We gaan Years of innocence van Edith Wharton lezen. Kijk voor meer info op onze 

site. 
Heeft u interesse, aanmelden kan nog steeds! 
 

 

Filosoferen onder deskundige leiding  
 

 Als u belangstelling heeft, laat het ons door middel van een mailtje aan cwvalchof@hotmail.com 

dan even weten. Dan  nemen we contact met u op. We zijn gestart  met een nieuwe cyclus. Dus 

meld het vooral als u interesse heeft! 
De volgende  bijeenkomst is op vrijdag 27 mei. We lezen De opstand van de massamens van 

Ortega y Gassett. 
 

 

Filmavond woensdag 6 juli 

 
Zoals u van ons gewend bent, ook dit jaar weer een filmavond ter afsluiting van het studiejaar. 

Dit jaar is de keus gevallen op Hirishima mon amour van Alain Resnais. Het scenario is 

geschreven door Marguerite Duras. 
Overige info over de wijze van betalen ed hebt u reeds ontvangen. 
 

 

Symposium vrijdag 9 december 

 
Ook dit jaar weer een symposium op de tweede vrijdag van december. Het thema van dit jaar is 

‘Angst’. U bent vast bekend met de uitdrukking ‘De mens lijdt het meest door het lijden dat hij 

vreest’. 
Laat u ook dit jaar weer verrassen! 

 
 

Oproep om oude tentamens in te leveren bij ValC-hof 
 
Het bestuur van ValC-hof wil de tentamenbank nieuw leven in gaan blazen. Daarom het verzoek 

aan de leden om oude tentamens bij ons in te leveren. Dit mag zowel eenschone papieren   versie 

zijn die u op het Studiecentrum in ons postvak mag laten leggen, als een  digitale, dan mag u de 

tentamens sturen naar ons mailadres, cwvalchof@hotmail.com . 
Alvast bedankt voor de moeite! 
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Opgelet!!! 

Van 1 juni tot en met 30 juni kan men geen tentamens aanvragen. 

 

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 2014-2015 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 2015-2016 nog niet 

heeft voldaan dit te doen op rekening van Hester Ubbink NL98 INGB 0751 7012 11 BIC 

INGBNL2A Heeft u vragen over de contributie of andere betalingen aan onze vereniging neem 

dan contact op met Hester Ubbink. Ook met vragen over de tentamenbank mag u Hester mailen, 

hester.ubbink@chello.nl 
 

 

Bestuur ValC-hof 
 

Voorzitter Anita Huisman anitahuisman@hotmail.com 
Penningmeester Hester Ubbinkhester.ubbink@chello.nl 
Secretariaatcwvalchof@hotmail.com 
Nieuwsbrief Elma Nelissen elmanelissen@hotmail.com 
 

Bestuursleden  
Eddy Thewis eddythewis@home.nl 
Ben Spraakmanb.spraakman@chello.nl 

Huug van de Vlisth.vdvlist@wxs.nl 
 

 

Agenda 2016 
 

Vrijdag 27 meiFilosofieclub 
 

Woensdag 6 juliFilmavond ValC-hof  ‘ Hiroshima mon amour’ 
 

Vrijdag 9 decemberSymposium ValC-hof  
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