maandbrief april 2019

non scholae Sed Vitae discimus
zie
https://www.sedvitae.nl
voor alle recente informatie over activiteiten
AGENDA
3 april Natuur dagprogramma: rondleidingen Villa en Stijltuin Landgoed Mattemburgh
Wachtlijst. klik hier: Sed Vitae Natuur

🖋 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: busexcursie Wageningen,
bezoek Beeldengalerij Het Depot en exposities in Villa Hinkeloord
4 juni Cultuur&Natuur: Klein Speik, rondleiding Joodse begraafplaats
en rondleiding Oisterwijkse vennen door IVN-gids(en)
Uitnodiging Jaarvergadering van Sed Vitae op vrijdag 5 april 2019, 14.00–17.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur
in Restaurant Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg, nabij station Tilburg Universiteit
Toegang gratis
AGENDA (zie ook: https://www.sedvitae.nl/bestuur/berichten_en_verslagen_bestuur/ )
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 en 13 april 2018 *)
4. Beleidsrealisering 2018
- Jaarverslag 2018 *)
* Algemeen: toelichting door de secretaris.
* Beleidsmatig: toelichting op de bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar.
* Jaarverslagen commissies: toelichting Publicaties (nieuwsbrieven en website),
Forum, Natuur en Cultuur
* Jaarverslag Stichting Studiefonds.
- Financieel verslag 2018 en verslag Kascontrolecommissie *)
5. Beleidsvoornemens 2019
- Begroting 2019 *) en benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie
- De voorgenomen bestuursactiviteiten komend jaar.
6. Korte toespraak mevrouw Petra van Ruiten, directeur HOVO Brabant
7. Rondvraag/sluiting
*) De stukken voor 3,4,5 liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Of vraag ze eerder aan bij de secretaris.
Jacques Verheijen, secetaris@sedvitae.nl 06-51428211
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.

In de bestuursvergadering van 6 maart is het volgende aan de orde geweest
1 De contribu8ebetalingen. Op dit moment is een substan8eel deel hiervan nog niet voldaan. De
betalingstermijn sloot op 20 februari. We vragen de leden die de contribu1e nog niet betaald
hebben, met klem dit zo spoedig mogelijk te doen. Het benaderen van de leden die niet betaald
hebben, kost ons veel 8jd.
2 De voorbereiding van de ALV verloopt volgens schema. Het ﬁnancieel verslag en de tekst van het
bestuur voor het jaarverslag zijn klaar.
3 Met de leden van de verschillende commissies is gesproken over mogelijkheden onze ac8viteiten beter
onder de aandacht van de HOVO-cursisten te brengen. Op ons verzoek is inmiddels een stukje opgenomen in
Nieuwsbrief 3 van HOVO Brabant.
Kees Rijgersberg, voorziOer

12 april Forum Mark van Ostaijen: Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers
Mark van Ostaijen schreef het boek Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers waarin hij
de rijkdom van de publieke sociologie beschrijft. Door middel van denkers als Weber, Huizinga en
Bourdieu maakt hij alledaagse fenomenen zoals #metoo, terrorisme en Zwarte Piet begrijpelijk en
inzichtelijk als sociale fenomenen. Waarom hebben we steeds meer de neiging alles op het individu
te betrekken en wat kan de sociologie ons leren over onszelf?
Mark M.A.C. van Ostaijen (1984) is als bestuurssocioloog verbonden aan Tilburg University van. In 2017
promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over migratie en mobiliteit in
Europa. Op dit moment verricht hij stadsetnografisch onderzoek in Amsterdam Nieuw-West naar mensen die
het verschil maken in hun wijk. Hij publiceerde onder meer in De Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw en is
columnist voor Binnenlands Bestuur. Zie: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/forum/forum10 mei Cultuur busexcursie naar Wageningen met bezoek aan de Beeldengalerij Het Depot en aan
Villa Hinkeloord met een vaste en een tijdelijke expositie.
Het Depot is in het voormalige onderwijscomplex van de Universiteit van Wageningen gevestigd. Hoewel de
universiteit zich daaruit heeft teruggetrokken, zijn de neo-modernistische gebouwen van eind 20e eeuw
bewaard gebleven. Mecanoo, Jo Coenen en het duo Vlaas en Kaan zijn er representanten van. Twee gidsen
zullen ons er rondleiden. In Villa Hinkeloord is een permanente tentoonstelling van Eja Siepman van den
Berg en een tijdelijke solotentoonstelling van Louis Nienhuis. Zie alvast: www.hetdepot.nl
Gebouwen en parken zijn toegankelijk voor rolstoelen en er zijn invalidentoiletten aanwezig.
Kosten: € 49,50 p.p. SV-leden; niet-leden € 59,50 p.p.
Aanmelden. Bij voorkeur digitaal, zie https://www.sedvitae.nl/cultuur/wageningen-mei-2019/
Per e-mail francis.huisman@wxs.nl of 06 2233 9042
Er wordt in 2 groepen geluncht. Geef aan of u: 1 vroeg, 2 laat wilt lunchen, of 3, geen voorkeur

Programma

08:30 Vertrek vanaf parkeerplaats NS Station Tilburg Universiteit (Troelstrastraat)

10:45 Vertrek naar onze dagbestemming Het Depot in Wageningen
12:15 lunch groep 1, 13:15 lunch groep 2 etc.
18:00 Aankomst Sta8on Tilburg Universiteit
Meer informa8e: hOps://www.sedvitae.nl/cultuur/wageningen-mei-2019/

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 gids(en) Natuurmonumenten etc.
15:30 uur bezoekerscentrum (facultatief) en nazit bij Groot Speijck op eigen rekening
Geschikt voor ‘wheelers’. Wel tijdig aanmelden in verband met de voorbereiding van de wandelroutes
Kosten: leden € 37 niet-leden € 42
Aanmelden & meer informatie

https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/natuur-programma/oisterwijk_juni2019/ cockyverweij@me.com

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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