maandbrief augustus 2019

non scholae Sed Vitae discimus
zie
https://www.sedvitae.nl
voor alle recente informatie over activiteiten
AGENDA
===========
Informatiemarkt HOVO Brabant woensdag 21 augustus vanaf 13.30 uur!
Wilt u nader kennismaken met de programma’s van HOVO Brabant?
Bezoek dan deze infomatiemarkt. U kunt u dan gratis diverse colleges bijwonen
én nader kennismaken met bestuurs- en commissieleden Sed Vitae.
klik op https://www.hovobrabant.nl/infomarkt-voorproefje-cursusprogramma-2019-2020
Locatie TIAS-gebouw, Campus Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
============
Natuur woe 18 sept Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther: rondleiding in het Kasteel, lunch in het Koetshuis
en rondleiding door het Landgoed [alternatief: Fluisterboot vanaf Kildonkse Molen naar
Kasteel Heeswijk], nazit
============
donderdag 19 sept.14.00 uur Start Academisch Jaar HOVO Brabant
============
vrijdag18 okt Forum-lezing, Thijs Bonger, muziekjournalist:
Het leven van de Russische componist Alexander Borodin (1833-1887)
============
Cultuur donderdag 24 okt Delft: Royal Delft(s Blauw), rondvaart, Nieuwe Kerk (mogelijk ook
Oude Kerk en Vermeer Centrum) Museum Prinsenhof, diner.

Natuur woensdag 18 sept: Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther
Voorlopig programma
10.30 ontvangst in de Brasserie van het Koetshuis van Kasteel Heeswijk
11.15 rondleiding in het Kasteel
13.00 lunch in het Koetshuis van het Kasteel
14.00 rondleiding 90 min over het Landgoed [OF,
13.45 naar de Kildonkse Molen rijden (8 km) en met de
Fluisterboot in 90 min terug naar het Kasteel varen]
16.00 nazit voor alle deelnemers, indien gewenst, in de
Brasserie van het Koetshuis.
Kosten: leden € 36 excl entree terrein €11
maar met geldige Museumkaart gratis
Niet-leden € 41 idem excl entree terrein
Aanmelden: cocky verweij, 06-22754200 Betalen: Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16
Cultuur donderdag 24 okt Delft: Dan nemen we u graag mee naar Delft voor een afwisselend programma. De
bus brengt ons naar Royal Delft, voor een uitgebreide kennismaking met het beroemde Delfts Blauw. Na een
rondleiding, koffie met appelgebak en een bezoek aan de showroom stappen we in de rondvaartboot.
Vervolgens gaan we naar de Nieuwe Kerk met het Praalgraf van
Willem van Oranje, de ingang van de grafkelder van de Oranjes en .
de prachtige glas-in-loodramen. Keuzes: met het ticket voor de
Nieuwe Kerk kunt u ook naar de Oude Kerk, maar u kunt ook naar
het Vermeer Centrum of een stadswandeling maken langs de oude
grachtjes en straatjes van Delft en ergens een lichte lunch nemen.
In de middag brengen we een bezoek aan Museum Prinsenhof,
voor de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft / Uit de schaduw
van Vermeer. Afsluiting: dinertje in restaurant Swing in het
Hampshire Hotel .Raadpleeg op de website de AGENDA voor
verwijzing naar nadere informatie klik op: https://www.sedvitae.nl/

dinsdag 4 juni verslag commissies Cultuur/Natuur Oisterwijk

We treffen elkaar bij Klein Speik, om naar de Joodse Begraafplaats te gaan, een indrukwekkende plek.
Kees Welmers duidt de verschillende onderdelen van het gietijzeren hek bij de toegang: symbolen uit de
landen van herkomst van wie hier liggen. Deze Joodse begraafplaats dateert uit 1748. Vooral marskramers
uit Oost-Europa vinden in Oisterwijk werk (in de omliggende grotere steden zijn zij niet welkom en zeker niet
om begraven te worden), de Asjkenazische Joden. Bovenaan op de grafstenen staan de beroepen
aangegeven, zoals de zegenende handen van de voorganger van een sjoel, een cohen, priester. Of degene
die besnijdenissen mag uitvoeren: 2 mesjes.
In het Metaheerhuisje (lijkenhuisje) horen we over de wijze van opbaren en begraven. Op
de begraafplaats zelf raken we geïmponeerd door de verhalen over de
vele families die hier liggen en aan wie het te danken is, dat er geld
kwam voor de restauratie van deze plek: “Huis van de Levenden”.
Na de overvloedige lunch in Klein Speik vinden we in bezoekerscentrum Natuurpoort Groot Speijck de twee gidsen van Brabants
Landschap.
De gids die onze groep treft, valt in voor een collega van Oisterwijk
en weet helaas niet zoveel van dit gebied. Wel ontstaat er veel
discussie met betrekking tot de keuzes die bestuurders van
Brabants Landschap, het Rijk, provincie en gemeenten moeten
maken. Want, hoe je het ook wendt of keert: een boom geeft, na zijn
dood, CO2-uitstoot. Als brandhout of als rottend hout in het bos.
Terug bij Groot Speijck drinken we, moe, warm en wel, nog iets.
Met dank aan de deelnemers voor hun foto’s, cocky verweij

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 zie hieronder

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: Peter van den Oetelaar petervdoetelaar@home.nl 073-6414879
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