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Feestelijke opening met barbecue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Op zondag 21 juli 2019 van 16.00 tot 19.00 uur organiseren wij de 

feestelijke opening van de Zomerschool. We zijn dan weer te gast bij het 

Gilde St Sebastiaan aan de Roodloop om te genieten van een heerlijke 

barbecue. Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid een ‘clinic’ 

handboogschieten te volgen. De kosten bedragen € 7,50. U kunt zich 

aanmelden met het inschrijfformulier in het programmaboekje van de 

Zomerschool. Er is plaats voor max 100 mensen dus meldt u snel aan want 

ook hier geldt: WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT ! 

Cursus “De relatie tussen mens en techniek” 

Deze cursus werd eerder gegeven in het voorjaar, maar wordt herhaald 
vanwege het groot aantal belangstellenden. 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, steeds op donderdagochtend van 
10.00 tot 12.15 uur in de benedenzaal  bij  Elckerlyc, te beginnen op  
26 september, vervolgens 3-10-17-24 en 31 oktober 2019. 
Kosten:  € 80,- inclusief koffie of thee in de pauze. 
De cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol, beiden 
afgestudeerd in de filosofie aan de Universiteit van Tilburg en ruime ervaring 
in het geven van cursussen. Geen voorkennis van de filosofie is vereist. 
 
EEN GLOBALE CURSUSINHOUD 
- geschiedenis van de technologie 
- de invloed van technologisch ingrijpen  
  op de persoonlijke identiteit 
- de mens als technisch wezen 
- leven in een digitale maatschappij; 
  uitloggen kan niet 
- techniek en moraal 
- hoe ziet de toekomst van de mens eruit? 
 
Voorkeur is een groepsgrootte van 
maximaal 16 deelnemers (zowel mannen als vrouwen). Door dit aantal is de 
drempel tot discussie niet te hoog, zijn gesprekken te leiden en kan 
iedereen tot zijn recht komen. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen 
van vragen en voor discussie.  
Een samenvatting van de lesstof wordt na afloop van iedere bijeenkomst 
digitaal beschikbaar gesteld. Soms wordt de gesproken lesstof ondersteund 
door foto`s en/of film. Aanmelden uiterlijk 31 augustus bij Els de Bruijn; 
mail bruvano@caiway.nl  of  tel. 013.5054331 
Na aanmelding krijgt u van Els een betalingsverzoek en meer informatie van 
de docenten omtrent de lesstof. 
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