
 

N I E U W SB RI EF  SEPTEMBER 2016 
 

Van de voorzitter 

Dit keer  de uitnodiging symposium ANGST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest 

 

Op vrijdag 9 december 2016 organiseren de studentenverenigingen ValC-hof en UtileDulci in 

samenwerking met de Faculteit Rechts- en Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit hun 

negende jaarlijkse symposium. Het thema is dit jaar de angstcultuur. We lijken overal bang voor te zijn. 

Waar komt die angst vandaan? En is deze angst terecht? Het is de bedoeling op het symposium de 

angstcultuur van meerdere kanten te belichten, zoals via filosofische, psychologische en juridische 

invalshoeken. 

 

Het symposium wordt geopend door Herman Simissen. De sprekers zijn Prof. dr. EddoEvink, 

Hoogleraar filosofie aan de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit en 

Universitair Docent geschiedenis van de moderne filosofie Rijksuniversiteit Groningen, Prof. dr. Jacco 

Pekelder Hoogleraar  Geschiedenis Universiteit Utrecht en initiatiefnemer DaretobeGrey, Dr. Ronald 

Tinnevelt, Universitair Hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen en tot slot Dr. Thijs Lijster, 

Universitair Docent Kunst- en cultuurfilosofie Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Het symposium vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit, Linnaeusgebouw zaal 3, 

Heyendaalseweg 137. 



 

 

 

 

 

 

 

Programma van de dag (tijden bij benadering): 

 

Vanaf 10.15 Ontvangst en koffie 

10.45-11.00 Opening Herman Simissen 

11.00-11.45 Bijdrage van Eddo Evink 

11.45-12.30 Bijdrage van Jacco Pekelder 

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.15 Bijdrage van Ronald Tinnevelt 

14.15-15.00 Bijdrage van Thijs Lijster 

15.00-15.30 Theepauze 

15.30-16.00 Debat 

16.00  Borrel en uitdelen deelnamecertificaten 

 

Deelname aan deze dag levert u 8 studie-uren op voor de cursus CW-debat. 

Reserveer 9 december 2016 voor dit veelzijdige programma!   

 

De kosten voor deelname zijn 30,- euro voor CW-studenten en introducés, voor ValC-hof en Utile Dulci 

leden 27,50. Over te maken op rekeningnummer NL98 INGB 0751 7012 11 t.n.v. H. Ubbink onder 

vermelding van: symposium 2016 en naam van deelnemer met studentnummer. Daarnaast even een 

bericht naar cwvalchof@hotmail.com . Uw inschrijving is pas definitief als de penningmeester het geld 

ontvangen heeft. Eenmaal betaald deelnamegeld wordt niet teruggestort. U kunt zich aanmelden tot 

uiterlijk 1 december. Eventuele verder informatie op de symposiumsite www.valc-hof.nl/symposium 

of via de organiserende studentenverenigingen:  

cwvalchof@hotmail.com 

secrutiledulci@gmail.com 

 

Van de penningmeester: Contributie ValC-hof 2016-2017 

Het nieuwe verenigingsjaar is weer begonnen, daarom vraag ik alle leden om de contributie van € 15,-- voor 

het jaar 2016-2017 voor 1 november over te maken. Indien je je lidmaatschap op wil zeggen, stuur dan even 

een mail naar cwvalchof@hotmail.com.  

  

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. Als je na 1 februari lid bent geworden dan geldt de betaalde contributie ook voor het 

komend studiejaar. 
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Voor het verenigingsjaar 2016-2017 bedraagt de contributie € 15; deze kan worden overgemaakt op de 

rekening van Hester Ubbink NL98 INGB 0751 7012 11. Heb je vragen over de contributie of andere betalingen 

aan onze vereniging neem dan contact op met Hester Ubbink.  

 

Literatuurclub 2016-2017 
In het nieuwe collegejaar 2016 – 2017 zal Anita Huisman, voorzitter van ValC-hof,  de discussie-avonden in 

goede banen leiden. Het zullen de Vlaamse auteurs zijn die deze keer aan bod komen. Als je interesse hebt mail 

dan even naar cwvalchof@hotmail.com.  

 
 

Filosofiegroep 

Op vrijdag 23 september om 10.30u starten we weer met de leerzame maar ook leuke serie filosofie-

ochtenden onder begeleiding van Herman Simissen. We gaan "De menselijke conditie' van Hannah Arendt 

lezen en bediscussiëren. Laat ook je mening horen over dit boek dat nog steeds wordt gezien als invloedrijk! 
Sluit aan en discussieer mee! Kijk op onze site voor de laatste informatie. 
 

 

Excursie naar Genk in Belgisch Limburg. 

ValC-hof heeft in het voorjaar 2017 een studiereis naar het mijngebied in Belgisch-Limburg gepland. Onder 

leiding van dr. Pieter de Bruijn, docent Cultureel Erfgoed bij de Open Universiteit bezoeken wij onder andere de 

mijnsite C-Mine en het Emile van Dooren museum. Er zullen diverse lezingen gehouden worden. Op dit 

moment bekijken we de mogelijkheid om aan dit deel van de excursie studie-uren te kunnen koppelen voor de 

cursus Cultuurwetenschappelijk Debat. 

Naast het officiële gedeelte in Genk kan de nabijgelegen modestad Hasselt bezocht worden. Hasselt is de 

hoofdstad van Belgisch-Limburg en huisvest diverse musea zoals het Modemuseum, het Jenevermuseum, het 

Literair museum en de Bibliotheek van de Smaak. Verder bevindt zich tussen Hasselt en Genk in een prachtig 

natuurgebied het beroemde Openluchtmuseum van Bokrijk. 

Het volledige programma zal in de loop van komende weken bekend gemaakt worden. 

 
Tentamenbank ValC-hof 

De tentamenbank is inmiddels weer redelijk gevuld. Aanvragen van een tentamen kun je doen bij Hester 

Ubbink,  hester.ubbink@chello.nl . Tentamens zijn alleen bedoeld voor leden. 

Verder het verzoek aan de leden om oude tentamens bij ons in te leveren. Dit mag zowel een schone 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! 

 

Van het bestuur. 

 

Ledenvergadering 

De eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op 27 oktober 2016, 19.30 hr in het studiecentrum in 

Nijmegen. 
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Voorstel agenda: 
 
1. Opening 
2. Verslag vorige vergadering 
3. Jaarverslag financien 
4. Jaarverslag secretariaat 
5. Samenstelling bestuur 
6. Brainstorm (nieuwe) activiteiten van ValC-hof  
7. wvttk 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
Stukken worden begin oktober toegestuurd. Graag even melden als je komt voor 20 oktober. 

 

Bestuur ValC-hof 

Voorzitter:  Anita Huisman    anitahuisman@hotmail.com 

Penningmeester:  Hester Ubbink   hester.ubbink@chello.nl 

Secretaris: Huug van der Vlist  h.vdvlist@wxs.nl 

Leden:   Eddy Thewis    eddythewis@home.nl 

   Elma Nelissen   elma.nelissen@hotmail.com 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Om de leden van ValC-hof persoonlijk te informeren over voor hen belangrijke 

zaken, sturen wij éénmaal per 2 maanden 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 

 

Agenda 2016/17 

Vrijdag 23 september Filosofiegroep 16/17 sessie 1 

Donderdag 27 oktober  Jaarvergadering ValC-hof 

Vrijdag 9 december Symposium ValC-hof  

Voorjaar 2017  Excursie cultureel erfgoed Vlaanderen 

__________________________________________________________________ 

 

Colofon 

Adres: Studiecentrum Nijmegen. Postbus 6870, 6503 GJ Nijmegen 

Telefoon 024-3612000 Mailadres nijmegen@ou.nl 

E-mailadres secretariaat ValC-hof: cwvalchof@hotmail.com 

Website: www.valc-hof.nl 

Contributie betalen aan Hester Ubbink NL98 INGB 0751 7012 11 BIC INGBNL2A 
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