maandbrief JUNI 2019

non scholae Sed Vitae discimus
zie
https://www.sedvitae.nl
voor alle recente informatie over activiteiten

Fijne zomer(cursus)

AGENDA
===========
4 juni Cultuur & Natuur: Oisterwijk, rondleiding Joodse begraafplaats,
rondleiding Oisterwijkse vennen door IVN-gidsen zie hieronder
============
donderdag 19 sept.14.00 uur Start Academisch Jaar HOVO Brabant
============
Forum-lezing 18 okt 2019, Thijs Bonger, muziekjournalist:
Het leven van de Russische componist Alexander Borodin (1833-1887)

Sed Vitae presenteert zich tijdens de informatiemiddag van HOVO Brabant op 21 aug vanaf
13.30. Zie h"ps://www.hovobrabant.nl/infomarkt-voorproe7e-cursusprogramma-2019-2020
Jaarverslag 2018 van Sed Vitae op: h"ps://www.sedvitae.nl/bestuur/berichten_en_verslagen_bestuur/

Ook daar het concept-verslag van de ALV op 5 april jl. Jacques Verheijen, secretaris

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 Peter van den Oetelaar, adres z.o.z.
dinsdag 4 juni Cultuur/Natuur: dagprogramma

Oisterwijk
Op eigen gelegenheid of met andere deelnemers
(afhalen van station Tilburg en Oisterwijk is mogelijk)
om 10.00 uur samenkomen op Klein Speik: Bosweg
140, 5062 SH Oisterwijk
Vervolgens naar de Joodse Begraafplaats voor de rondleiding (parkeren bij De
Hondsberg, 500 m van de begraafplaats.
Deze Joodse begraafplaats dateert uit 1748 en is een Rijksmonument. Eigenaar van de begraafplaats is de
Vereniging Israëlitische begraafplaats te Oisterwijk. Voorzitter Kees Welmers vertelt over de rijke historie van de
begraafplaats en over de joden die vanaf 1740 in Oisterwijk woonden, werkten en leefden. In het metaheerhuisje
krijgen we uitleg over de wijze van begraven en, aan de hand van diverse opschriften op de grafstenen horen we
over de, met name genoemde, joodse inwoners. Tijdens het bezoek aan de begraafplaats dragen mannen een
hoofddeksel (Keppeltje, hoed, pet o.i.d.). Lunch weer in Klein Speik en vervolgens
rijden we naar bezoekerscentrum Natuurpoort Groot Speijck voor de rondleiding
door IVN-gids(en) van Natuurmonumenten
15:30 uur terug bij Groot Speijck voor nazit (op eigen rekening).
Kosten: leden € 37 niet-leden € 42
Overmaken naar Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16
Aanmelden (vóór 2 juni!) & meer informatie https://www.sedvitae.nl/activiteiten/
natuur/natuur-programma/oisterwijk_juni2019/ cockyverweij@me.com

Cultuur, 10 mei jl. excursie Wageningen
We vertrekken op Cjd uit Tilburg met 25 deelnemers naar Wageningen: Beeldengalerij Het Depot met Villa Hinkeloord en de
verbindende Arboreta De Dreijen en Hinkeloord. Koﬃe in De Wageningsche Berg met een fraai uitzicht over de Rijnvlakte. In de bus
geeL Anc Burggraaf een inleiding over de geschiedenis van deze uitzonderlijke beeldengalerij, parCculier iniCaCef op parCculier
terrein. Géén “museum”, maar “depot”, ondanks de associaCe daarvan met de opslag van kunst van een museum.
Beeldengalerij Het Depot is in 2004 opgericht door de S<ch<ng Utopa van zakenman Loek Dijkman, directeur van de Topa Groep,
ondernemingen in verzend- en verpakkingsmaterialen van touw en papier. De belangrijkste reden van ﬁlantroop en mecenas Loek
Dijkman, om zijn bezit al in 1988 in SCchCng Utopa onder te brengen, is zijn visie dat ondernemingen een rol
in hun omgeving dienen te vervullen die verder gaat dan het verschaﬀen van werk en het maken van winst.
Die winst went hij daarom aan voor algemeen nut. Loek Dijkman: "We steunen de kunstenaars door
beelden van hen te kopen, door catalogi en monograﬁeën uit te geven. Met Het Depot krijgen de
beeldhouwers een podium. We gaan een langdurige samenwerking met hen aan." Opmerkelijk: alles is
gra6s toegankelijk en alles mag aangeraakt worden!
Gids …… wacht ons op en begint aan de tour door de galerij. De toestemming dat we alle objecten mogen
bevoelen en aaien voegt zeker een dimensie toe. Zij gaat het gesprek met de groep aan: “Wat zie je, waar
denk je aan?” Te beginnen bij het imposante beeldhouwwerk Anatomico che cammina van Novello Finoe,
uitgevoerd in Brons.
Alle beelden beelden delen van het menselijk lichaam af, in materialen als marmer tot vilt, en alles daar
tussenin. Er is een grote vaste collecCe in het bezit van de sCchCng, die niet te koop is. Van de Cjdelijke
exposiCes kunnen wel objecten gekocht worden.
Na de rondleiding wacht ons een smakelijke lunch in restaurant Linnaeus, geheel vegetarisch met gezonde,
verse producten. We genieten ervan!
De twee arboreta en Villa Hinkeloord bezoeken we op eigen gelegenheid en naar eigen behoeLe. Het
bijzondere van Villa Hinkeloord is de permanente tentoonstelling met een selecCe van de werken van Eja
Siepman van den Berg. Zij voelt zich verwant met CharloAe van Pallandt, desCjds een van de weinige
vrouwen in een wereld van beeldhouwende mannen. De
gepolijste torso's staan vrij in de ruimtes. In het souterrain is een
Cjdelijke tentoonstelling van Louis Niënhuis met veel houten
objecten.
Wandelen door de arboreta is een feest, het zorgt voor een
gevoel van harmonie, van een samengaan van mens, natuur en
schoonheid.
Terug in het hoofdgebouw vinden we een groot deel van het
gezelschap terug in de museumwinkel waar mooie, leuke en
grappige dingen te koop zijn.
Na nog een drankje in het restaurant beginnen we na een ﬁjne en interessante
dag aan de terugreis. Chauﬀeur Maria heeL ook van de dag genoten, zij heeL zoveel als mogelijk
met ons meegedaan.
Joop VloAes, opperde het Idee voor deze excursie; GeorgeAe Bruinsma schreef het verslag (in zijn
geheel te vinden op hAps://www.sedvitae.nl/cultuur/verslagen/wageningen-mei-2019/ en
Francis Huisman maakte de foto’s.
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