maandbrief maart 2019

non scholae Sed Vitae discimus
zie
https://www.sedvitae.nl
voor alle recente informatie over activiteiten
AGENDA
15 maart, 14.00 uur Forum, Professor Dr. A Vingerhoets: Stress, emoties en gezondheid
3 april Natuur dagprogramma: rondleidingen Villa en Stijltuin Landgoed Mattemburgh
Wachtlijst. klik hier: Sed Vitae Natuur

27 maart herhaling Cultuur Den Bosch dagprogramma: JADS en Noord Brabants Museum
🖋 5 april 2019 / 12 april 2019 Algemene Ledenvergadering 🖋
12 april Forum, Mark van Ostaijen: Wij zijn Ons, een kleine sociologie van grote denkers
10 mei Cultuur: vooraankondiging busexcursie Wageningen, bezoek Beeldengalerij
en bijbehorende Arboretum De Dreijen en Villa Hinkeloord
3 juni Cultuur&Natuur: Klein Speik, rondleiding Joodse begraafplaats
en rondleiding Oisterwijkse vennen door IVN-gids(en)
Geen nieuws van de bestuurstafel, maar wel berichtjes.
De drie bestuursleden werken aan de jaarvergadering van 5 april aanstaande.
Dan is er ook een optreden van studenten Conservatorium Hss. Fontys in Tilburg.
U komt toch ook! Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met agenda.
De zorg om de toekomst van Sed Vitae blijft bestaan, want er is een tekort aan leden
die taken in bestuur en commissies op zich willen nemen.
Overweegt u een actieve rol binnen Sed Vitae, neem dan voor meer informatie contact op!
Adressen bestuur en contacten van commissies, z.o.z.

In de laatste HOVO-nieuwsbrief zijn activiteiten van Sed Vitae opgenomen.

Het Studiefonds van Sed Vitae is er voor verlichting van de kosten van een HOVO Brabant-cursus.
Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen of benader de voorzitter, adres z.o.z.

Forum-programma voorjaar 2019
15 maart, 14.00 uur Professor Dr. A Vingerhoets:
Stress, emoties, en gezondheid: een terugblik op mijn onderzoekscarrière
Dit jaar ga ik met pensioen. In deze lezing kijk ik terug op mijn onderzoekscarrière, waarbij ik vooral stil sta bij
die inzichten, theorieën en bevindingen die op mij persoonlijk het meeste indruk hebben gemaakt.
Ad Vingerhoets studeerde psychologie in Tilburg. Daar promoveerde hij op het proefschrift Psychosocial stress:
A biopsychosocial approach. Hij werkte successievelijk in A’dam, Nijmegen en R’dam. In 1993 keerde
Vingerhoets terug in Tilburg en werd in 2000 aan Tilburg Universiteit tot hoogleraar benoemd. Zijn
onderzoeksexpertise ligt vooral op stress, emoties en kwaliteit van leven. Zijn onderzoek naar vrije tijdsziekte
en huilen mag zich verheugen in veel (inter)nationale media aandacht.
12 april, 14.00 uur Mark van Ostaijen: Wij zijn Ons, een kleine sociologie van grote denkers
Een lezing over het kortgeleden verschenen boek: Wij zijn Ons.
Voor info en persoonlijke achtergrond kunt u het beste op de website zoeken omdat wij nog niet alle details
besproken hebben.

Zie: https://www.bol.com/nl/p/wij-zijn-ons-kleine-sociologie-van-grote-denkers/9200000095691895/

27 maart Cultuur Den Bosch herhaling dagprogramma: JADS en Noord Brabants Museum
zie https://www.jads.nl en https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/
tentoonstellingen-activiteiten/tentoonstellingen/vaste-collectie-jan-sluijters/

Programma
9.10 uur bijeenkomen bij De Groot voor koffie en Bossche bol
10.00 uur Rondleiding gebouwen Jheronimus Academy of Data Science, JADS,
St.Janssingel 92
11.45 uur Lunch en lunchconcert in Willem !! concertzaal, Prins Bernhardstraat 4 zie
www.willem-twee.nl/event/lunchconcert-20
13.45 uur Noord Brabants Museum, rondleiding expositie Jan Sluijters’ wilde jaren.
Nazit in ROBBIES CAFÉ, Verwersstraat 29 (eigen rekening)
Tips: kom met de trein, bezoek het Design Museum en/of ga de binnenstad in.
Betalen: de kosten (SV-leden € 28,50 en introducées € 33,50; duurder ivm verhoging BTW) overmaken naar
bankrekening NL22 RABO 0320 3888 16 o.v.v. Cultuur Den Bosch 27 maart 2019
Contact: francis.huisman@wxs.nl 06 2233 9042
Zie voor het laatste nieuws: https://www.sedvitae.nl/cultuur/denbosch27mrt2019/
Zie voor het verslag van hetzelfde programma op 23 jan jl.:
https://www.sedvitae.nl/cultuur/verslagen/den-bosch-23-jan-2019/

De inschrijving is weer beperkt tot maximaal 30 personen

3 april Natuur Villa en Stijltuin Mattemburgh: wachtlijst. Zie https://www.sedvitae.nl/
——————————————————————————————woensdag 4 juni Cultuur/Natuur: Oisterwijk
10.00 uur bijeenkomen met koffie en gebak bij Klein Speik
10.40 uur Joodse Begraafplaats voor rondleiding door
Kees Welmers
12:40 uur Lunch bij Klein Speik
13:50 uur naar Natuurpoort Groot Speijck
14:00 uur rondleiding door IVN-gidsen langs Oisterwijkse
vennen met uitleg over de laatste ontwikkelingen en voorziene toekomst
15:30 uur bezoek aan bezoekerscentrum (facultatief) en nazit bij Groot Speijck
op eigen rekening
Deze activiteit is geschikt voor ‘wheelers’. Wel tijdig aanmelden in verband met
voorbereiding rondleiding Oisterwijkse Vennen.
Aanmelden na 27 maart: zie https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/natuurprogramma/oisterwijk_juni2019/ Er kunnen zich > 40 deelnemers aanmelden.
Cultuur busexcursie naar Wageningen op vrijdag 10 mei 2019, vooraankondiging

·
·
·

bezoek aan Beeldengalerij ‘Het Depot’ met rondleiding en lunch
bezoek aan het bijbehorende Arboretum De Dreijen en Villa Hinkeloord
de volledige uitnodiging volgt binnenkort

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 vacatures, inlichtingen: cockyverweij@me.com 06-22754200
Publicaties vacature: Cocky Verweij-den Ouden webmaster@sedvitae.nl
06-22754200

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