maandbrief januari 2019

non scholae Sed Vitae discimus
zie
https://www.sedvitae.nl
voor alle recente informatie over activiteiten
⭐ 🔔 ☀ AGENDA ☀ 🔔 ⭐
23 jan 2019 Cultuur Den Bosch dagprogramma: JADS etc. Aanmelden: NIET MEER MOGELIJK

✑ woe 3 april Natuur dagprogramma: rondleidingen Villa en Stijltuin Landgoed Mattemburgh
klik hier: Sed Vitae Natuur

5 april 2019 / 12 april 2019 Algemene Ledenvergadering
✑ medio juni Cultuur en Natuur: Joodse Begraafplaats Oisterwijk en Oisterwijkse vennen
Van de bestuurstafel 4 dec 2018

Ook dit jaar zijn leden die hun contributie nog niet hadden voldaan, gebeld. In veel gevallen is
de e-mail van de penningmeester met het betalingsverzoek niet opgemerkt. Een aantal
verwachtte een schriftelijk verzoek. Maar, om de kosten – dus ook de contributie - laag te
houden, zijn we genoodzaakt de communicatie zoveel mogelijk via de mail te laten verlopen.
Let in januari a.u.b. op de e-mail van onze penningmeester.
1. Een vertegenwoordiger van het Sed Vitae-bestuur is in november uitgenodigd deel te
nemen aan een bijeenkomst waarin over de toekomst van HOVO Brabant is nagedacht. We
hebben hier als vrienden onze inbreng gegeven vanuit het perspectief van de cursisten.
2. We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de ALV. We streven ernaar ook dit jaar na de vergadering een
muzikaal optreden te laten verzorgen. De ALV vindt op 5 april 2019 plaats. Als volgens de statuten dan niet het
vereiste aantal leden aanwezig is, is er vooraf aan de Forumlezing op 12 april een tweede ALV. We verzoeken u
vriendelijk die data in uw agenda te zetten. U ontvangt nog een uitnodiging.
3. Een punt waar we ons binnen Sed Vitae zorgen om maken, is de bezetting van commissies en bestuur. De
dragende krachten zijn veelal reeds jaren actief, maar er staan onvoldoende opvolgers op. De laatste jaren zien
we dat het aantal actieve leden in commissies en bestuur steeds verder afneemt. Leden die nog wat tijd over
hebben, vragen we daarom met klem ons te helpen en een steentje bij te dragen. We kunnen zo voorkomen dat
Sed Vitae in de toekomst minder activiteiten kan gaan organiseren.
Als u een actieve rol binnen Sed Vitae overweegt,
dan kunt u voor informatie contact opnemen met de secretaris of de voorzitter. z.o.z.
Het Studiefonds van Sed Vitae Is het voor u lastig de kosten van een HOVO Brabant-cursus te dragen?
Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen of zie e-mail of GSM ommezijde

woensdag 3 april Natuur: rondleidingen Villa en Stijltuin Landgoed Mattemburgh

met lunch in de gerestaureerde Orangerie

Dit landgoed ligt ten zuiden van Bergen op Zoom langs de weg naar
Hoogerheide, ± 75 km vanaf Tilburg.
Brabants Landschap beheert de Stijltuin en heeft aan dit landgoed zijn
herfstnummer gewijd. Het is in 1847 door de toenmalige burgemeester van
Bergen op Zoom gesticht. In 1970 heeft de kleindochter het landgoed aan
Brabants Landschap verkocht.
Toen zijn de restauraties begonnen: in de tuinen, de Villa en alle bijgebouwen. De
oorspronkelijke Orangerie is een smaakvol en gastvrij restaurant geworden met
groenten van het landgoed zelf. De nieuwe Orangerie oogt modern, past heel
goed in de-ze omgeving. We krijgen na de ontvangst eerst een rondleiding in de Villa. z.o.z.

Na de lunch een rondleiding door de Stijltuinen.
Doordat er geen lift is, kunnen mensen die rolstoelgebonden zijn, niet mee de Villa in, maar wel de tuinen in.
U kunt daarom kiezen uit twee opties: met en zonder de ochtendrondleiding door de Villa.
PROGRAMMA
11.00 uur bijeenkomen in de gerestaureerde Orangerie
met koffie/thee en Mattenburghkoek
11.30 uur rondleiding van een uur door de Villa, niet toegankelijk voor rolstoelgebonden mensen
± 12.45 uur lunch in de Orangerie
± 14.00 uur rondleiding door de Stijltuin met goed begaanbare
paden voor rolstoelgebruikers
± 15.00 uur of wat later nazit met 1 gratis consumptie
Aanmelding met het digitale aanmeldformulier, klik hier: Sed Vitae Natuur
- per mail: cockyverweij@me.com
- per telefoon: 06-22754200
onkosten hele programma (2 rondleidingen, lunch):
leden € 29,- niet-leden € 34,onkosten lunch en rondleiding door de Stijltuinen:
leden € 19,- niet-leden € 24,graag gelijk met uw aanmelding overmaken naar: Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16
Zie ook: https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/brabantse-wal/landgoedmattemburgh/?gclid=EAIaIQobChMIr6fD5NKa3wIVxOd3Ch0zCAsmEAAYASAAEgLv1vD_BwE

23 jan 2019 Cultuur Den Bosch dagprogramma: JADS en Noord Brabants Museum ⏩
Aanmelden: NIET MEER MOGELIJK Contact: francis.huisman@wxs.nl 06 2233 9042
Zie voor het laatste nieuws hierover: https://www.sedvitae.nl/cultuur/den-bosch-23-jan-2019/

Forum 14 dec jl. Prof.dr. Jacques Sijben,
Welke lessen hebben de beleidsmakers getrokken uit de crisis 2008-2009?
Deze emiritus hoogleraar jongleert als het ware met bronnen en cijfers, alle uit
kranten als Financieel Dagblad en The Economist, uitspraken van grote economen
die nog steeds gelden en eigen ervaringen uit een rijk leven van studie, colleges
geven en aanwezig zijn bij belangrijke momenten zoals de voorbereidingen voor de
euro, toen die nog geen naam had.
Prof. Sijben begint met de melding dat de schulddreiging volgens het IMF
inmiddels € 327 triljoen bedraagt, 325% van de totale wereldproductie.
The Economist verwacht dat er weer een recessie komt: hoe zwaar zal die zijn?
Vanuit deze vraag formuleert Sijben: politici moeten niet aan de geldkraan zitten.
Klik hier voor Sijbens complete samenvatting

SV-ADRESSEN:
voorzitter Sed Vitae, Kees Rijgersberg rijgersberg.k@gmail.com 06-42106662
secretaris Sed Vitae: Jacques Verheijen secetaris@sedvitae.nl 06-51428211
penningmeester Sed Vitae: Tonnie Kuijten penningmeester@sedvitae.nl 0416-311980
ledenadministratie: Marriëtta d’Arnaud ledenadministratie@sedvitae.nl 076-5600253
Heeft u een (nieuw) e-mail adres? Graag hierboven melden
commissie Cultuur: Joop Bruinsma joopbruinsma@hetnet.nl 06 - 46070246
commissie Forum: Chris Verkaar-v.d. Bosch chriverk@hotmail.com 013-4552080
commissie Natuur: vacature, inlichtingen: cockyverweij@me.com 06-22754200
Publicaties: Cocky Verweij-den Ouden webmaster@sedvitae.nl
06-22754200

Studiefonds: Kees Rijgersberg rijgersberg.k@gmail.com 06-42106662

