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WEEKEND LEVENSKUNST 
19-21 mei 2017 in Valkenswaard  
 

 

‘Weerbaar denken en samen-leven’  
Op zoek naar een realistische en optimistische kijk 

op de huidige tijd. 

 

Inleiding 

In het voorjaar van 2017 organiseert de afdeling 

Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond weer 

een weekend voor leden en belangstellenden. We 

nemen dan de tijd om samen na te denken over een 

relevant onderwerp en laten ons daarbij inspireren 

door elkaars verhalen en een aantal goede inleiders. 

Ook dit keer wordt het weekend gehouden op onze 

vertrouwde locatie: Landgoed Venweide in 

Valkenswaard. In deze folder krijgt u de eerste 

informatie ‘op hoofdlijnen’. Het programma wordt 

de komende maanden verder uitgewerkt. Twee 

maanden van tevoren zullen wij u het definitieve 

programma toezenden.  

 

Inhoud 

Zelf denken, je verantwoordelijkheid nemen, eigen 

keuzes maken, vragen blijven stellen over mens en 

samenleving ... het zijn belangrijke uitgangspunten 

voor humanisten.  

In de huidige tijd is dat echter niet altijd even 

gemakkelijk. Via internet, facebook, de media, 

publieke personen en onze eigen omgeving  worden 

we overspoeld met informatie over allerlei 

problemen in de wereld. Een stroom van meningen 

en opinies, die het soms moeilijk maakt om er je weg 

in te vinden en een onderscheid te maken tussen de 

echte feiten en ‘wat iedereen roept’. Steeds vaker 

zien we om ons heen en horen en lezen we dat 

mensen een somber beeld hebben van de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen. Een verharding 

van het maatschappelijk debat, een desintegrerend 

Europa, de roep om gesloten grenzen en een naar 

binnen gericht Nederland, een verruwing van het 

gesprek, de vluchtelingencrisis ... . Soms vinden we 

het moeilijk om zelf opbouwend te blijven en ons 

geloof in een beter en eerlijker ‘samen-leven’ 

overeind te houden.  

Tijdens dit weekend willen we op zoek gaan naar 

een manier van samen-leven en met elkaar omgaan, 

maar dan  zonder cynisme en pessimisme.  

 

 

 

 
 

 
Dat is de kern van onze zoektocht: hoe blijven we 

weerbaar en veerkrachtig in de heftige stormen van 

deze tijd. 

 

 
 

Welke vragen komen aan de orde? 

Onderstaand onze voorlopige ideeën. De komende 

maanden gaan we die, samen met onze inleiders, 

verder uitwerken. Ook uw suggesties zijn daarbij 

welkom. 

 Hoe kijkt ieder aan tegen de huidige tijd? Is het 

inderdaad zo somber als soms uit de media 

blijkt? Leven we in een steeds ‘onveiligere’ 

wereld? En kloppen al die verhalen wel? 

 Wat draagt het humanisme bij aan het 

maatschappelijke debat? Welke waarden, 

normen en deugden kunnen wij inbrengen? 

 Wat is het alternatief voor een maatschappij en  

een politiek die gedomineerd worden door 

economisch denken, rendement en opbrengst? 

Welk maatschappelijk verhaal kan daar 

tegenover staan? Hoe brengen we 

fundamentele waarden weer terug in het debat? 

 Waar haalt ieder van ons de moed vandaan?  

Wat zorgt ervoor dat ik me niet mee laat sleuren 

in het cynisme en het doemdenken? 

 En vooral: hoe ‘labelen’ we dat verhaal op een 

positieve manier? 

 Wat geeft hoop in tijden van tegenstellingen en 

onrechtvaardigheid? 

 Hoe kunnen we dan toch goed leven en de 

moed erin houden? 

 Zijn hoop, vertrouwen, optimisme en veerkracht 

onze ‘opdracht’? 
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Werkwijze: ontmoeting/verbeelding/dialoog 

Wij hopen en verwachten dat er tijdens het weekend 

een echte ontmoeting tussen de deelnemers 

onderling zal plaatsvinden, vanuit ieders eigen 

ideeën, dromen, inzichten en dagelijks handelen als 

humanist. Door naar elkaar te luisteren en elkaar te 

bevragen, kunnen we van en met elkaar leren over 

het thema. 

 

Onze werkwijze bevat dus de volgende elementen: 

 Enkele inleiders gaan, vanuit hun expertise, het 

gesprek met ons aan. Joachim Duyndam heeft al 

toegezegd dat hij een bijdrage zal leveren. Hij is 

hoogleraar Humanisme en Filosofie en ook 

voorzitter van de leerstoelgroep Grondslagen en 

Methoden. In die laatste hoedanigheid leidt hij 

het onderzoeksprogramma ‘Humanistische 

Traditie, Zingeving en Goed Ouder Worden’. 

Naar een tweede inleider zijn we nog op zoek. 

 In kleinere groepen zoeken we de dialoog met 

elkaar; we luisteren naar elkaar en bevragen 

elkaar. 

 Daarbij gaan we niet alleen uit van het gesproken 

woord, maar willen we ook gebruik maken van 

beeldtaal/de taal van de verbeelding. 

 Er zal, daar waar mogelijk, een bij het thema 

passende, kunstzinnige/creatieve vorm gezocht 

worden, ook om de eigen visie en ideeën mee 

vorm te geven. 

 We spelen samen het nieuwe spel ‘Humanopoly’. 

 

Kortom: inspirerende en uitdagende  inleiders, 

dialoog in kleinere groepen, creatieve en originele 

werkvormen en een echte ontmoeting met anderen 

in een heerlijke omgeving.  

 

Dus: niet meer over denken, maar doen! 

 

Praktische informatie 

 

Data                                                                        

 

Aankomst: vrijdag 19 mei 2017 vanaf 17.00 uur 

Vertrek: zondag 21 mei 2015 vanaf 15.00 uur 

 

Locatie                                                                       

 

Groepsaccommodatie Venweide 

Brugseheide 12 

5556 XW Valkenswaard 

www.venweide.nl 

 

Kosten                                                                       

  

€ 160,00 voor HV-leden; € 180,00 voor niet-leden 

 

Voor dit bedrag krijgt u een geheel verzorgd 

weekend, inclusief 2 overnachtingen, alle maaltijden, 

koffie en thee. Eventuele overige consumpties zijn 

voor eigen rekening. (Voor wie dit bedrag 

bezwaarlijk is, is reductie mogelijk. U kunt daartoe 

een verzoek indienen bij Kees Schilder. Een dergelijk 

verzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld.) 

 

Aanmelden                                                                        

 

Kan vanaf nu via onderstaand (mail)adres.  

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Na aanmelding houden we u regelmatig op de 

hoogte van de voortgang van de voorbereidingen.  

 

Contact                                                                        
  

Voor vragen en aanvullende informatie kunt contact 

opnemen met: 
 

Kees Schilder      

Jorisdal 2 

5551 CN  Valkenswaard 

telefoon: 06 31497623/040 2075330 

mail: keesschilder@me.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.venweide.nl/
mailto:keesschilder@me.com

