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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 ValChof: cwvalchof@hotmail.com

VAN DE VOORZITTER
VRAAG ZONDER ANTWOORD.
De Prins van Luik, die ook als Bisschop word geacht,
Reed, prachtig uitgedost, naar 't land, met eedle Heren
En Krijgsliên, die aan hem verstrekten tot een wacht,
Om alle overlast te weren.
Dit zag een boer, die lachte en schaterde als ontzind.
De Prins werd dit gewaar en deed hem bij zich komen.
Hij sprak: zeg de oorzaak mij, mijn vrind!
Waarom ge uw vreugd niet kunt betomen?
De boer zei: 'k lach alleen, mijnheer!,
Door 't denken wat toch zij, die hier, in vroeger jaren,
Vóór u, ook Prins en Bisschop waren,
Wel zeggen zouden van die staatsie, pracht en eer,
Die zij in hunne tijd nooit zagen?
Maar, zeker, 'k lach om u geenszins.
'k Doe 't, sprak de Vorst, ook niet als Bisschop, maar als Prins,
En 't kan me, als Prins, op 't hoogst behagen.
'k Geloof jouw woord, ter goeder trouw,
Zei Kees: maar, zeg mij, zonder dralen:
Indien de duivel eens mijnheer de Prins kwam halen,
Waar toch de Bisschop blijven zou?
Poezij (1793)
Schrijver: Hermanus Asschenberg(h)
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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!

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.

Studiedag voor studenten en alumni 15 maart te Eindhoven
Strijd in de wetenschap
Het thema zal ingeleid worden door Dr. Chris Buskes, docent wetenschaps- en
cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Buskes is o.a. auteur van het
bekroonde boek Evolutionair Denken - De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. De titel
van zijn lezing op 15 maart is:
Darwins erfenis en de strijd over evolutie
Deze lezing gaat over het ontstaan, de ontvangst, en de doorwerking van Darwins
evolutietheorie. Hoe komt het dat die theorie - na ruim 150 jaar - nog steeds controversieel is
in sommige kringen? Wat is er zo verontrustend aan Darwins ontdekking en wat betekent de
evolutietheorie eigenlijk voor ons zelfbeeld?
Inmiddels heeft u de uitnodiging voor deze dag ontvangen in uw mailbox.

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
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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 2012-2013 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
Penningmeester Fred Timmermans
Secretariaat
Nieuwsbrief Elma Nelissen

anitahuisman@hotmail.com
akkefredtim@hetnet.nl
cwvalchof@hotmail.com
elmanelissen@hotmail.com

Bestuursleden
Ben Spraakman
Eddy Thewis

b.spraakman@chello.nl
eddythewis@home.nl

Tentamenbank

Cor Vink cor.vink@inter.nl.net

Agenda 2013
Donderdag 14 maart

Studium General lezing door Herman Simissen over de
Matthäus Passion ter voorbereiding op Pasen

Vrijdag 15 maart

Regiodag Zuid te Eindhoven met als thema Conflicten in de
wetenschap
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