
 
maandbrief september 2019  

non scholae Sed Vitae discimus  
zie  

https://www.sedvitae.nl   
voor alle recente informatie over activiteiten 

AGENDA   
Natuur woe 18 sept Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther: rondleiding Kasteel, lunch en 

rondleiding door het Landgoed OF: Fluisterboot vanaf Kildonkse Molen (zie hieronder) 
=== 

donderdag 19 sept.13.30 uur  inloop Start Academisch Jaar HOVO Brabant (toegang gratis) 
14.00 uur welkom Petra van Ruiten, directeur HOVO Brabant 

Kees Rijgersberg, voorzitter Sd Vitae 
Dr. Donald Loose, filosoof en docent HOVO Brabant 

Prof. dr. ir. David Smeulders, hoogleraar energietechnologie TU/Eindhoven 
============ 

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, Oude Kerk/Vermeer Centrum, 

Museum Prinsenhof en diner.  Zie verder ⟹  z.o.z.

Natuur woensdag 18 sept:  Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther  

We zijn deze dag te gast op het Landgoed Heeswijk met het 
Kasteel. Dat ligt in het dal van de beek de AA.  
Rond 1080 besloten bewoners in de omgeving hier een sterkte te 
bouwen. In 1156 is Graaf Almericus van Heeswijk de eerste geboek-
staafde bewoner. In 1834 koopt de Belg André Baron van den 
Bogaerde van Terbrugge Landgoed en Kasteel. Koning Willem I 
benoemde deze baron tot Gouverneur van de Koning in Brabant.  
Nu is het complex in bezit van de Stichting Heeswijk die door zeer 
enthousiaste, vrijwilligers professioneel wordt geleid. De hele sfeer 
ademt er die van hun gastvrijheid. 
Alle meubels, keukengerei , porselein, schilderijen en  attributen zijn 
origineel afkomstig uit het Kasteel of de bijgebouwen. 
 
AANMELDEN: z.o.z.  ⟹  ⟹  ⟹  

Op	21	augustus	jl.	stelde	HOVO	Brabant	belangstellenden	in	de	
gelegenheid	8jdens	een	informa8emarkt	kennis	te	maken	met	

medewerkers	en	vijf	docenten.	De	belangstelling	was	
overweldigend.	De	bezoekers	van	de	overvolle	mini-colleges	waren	
enthousiast.	Sed	Vitae	stond	er	ook	met	een	eigen	stand	en	nieuwe	
vlaggen.	Bestuursleden	hebben	die	samen		met	commissiesleden		
bemand,	om	Sed	Vitae	onder	de	aandacht	van	de	bezoekers	te		
brengen.	Een	aantal	van	hen	is	meteen	lid	geworden.	We	heten	

deze	nieuwe	leden	van	harte	welkom	en	hopen	ze	binnenkort	te	begroeten	bij	één	of	meer	van	onze	ac8viteiten.		

De	commissies	van	Sed	Vitae	hebben	weer	een	mooi	programma	opgesteld	voor	de	komende	maanden.	Zie	
hiervoor	de	agenda	in	nieuwsbrieven	en		website:	hJps://sedvitae.nl,	klik	hier	 

Wij	wensen	alle	leden	een	inspirerend	cursusjaar,	bestuur	Sed	Vitae	(adressen	z.o.z.			⟹
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                                                                        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

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:   petervdoetelaar@home.nl  073-6414879 

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 be-
roemde 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 
naar de Oude Kerk, naar het Vermeer Centrum of een stadswandeling maken 
langs de oude grachtjes en straatjes van Delft en er 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 . 
 
Kosten: SV-leden € 75,00; niet-leden € 82,00 
Betaling: NL22 RABO 0320 3888 16, Ver. Sed Vitae o.v.v.  Cultuur okt 2019 
Aanmelden (tot 28 sept): 
bij voorkeur via : https://www.sedvitae.nl/cultuur/delft_okt2019/

of francishuisman@wxs.nl  of 06-2233 9042 
08:30 Vertrek bus vanaf parkeerplaats NS Station Tilburg Universiteit (Troelstrastraat) 
10:00 Aankomst	bij	Royal	Blue	in	DelO							                            19:00		Vertrek	bus	⟹	Tilburg 

Programma 18 sept a.s. 
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 het Koetshuis. 
Kosten: leden € 36 Niet-leden € 41  
Entree met geldige Museumkaart of geldige donateurskaart Brabants  
Landschap: gratis  
Anders betaalt u ter plekke €11 voor de entree van het Landgoed 
Aanmelden: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/kasteel-heeswijk-2019/  cockyverweij@me.com 
06-22754200                   Betalen: Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16 
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