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                                                            AGENDA   
                                                                       ============ 
                                vrijdag 22 nov  Forum-lezing, Tibor Fijnaut, inspecteur van politie:  
                                                    Drugs, drugsbestrijding en criminaliteit 
                                                                          =========== 
                                  vrijdag 13 dec  Forum-lezing, Rob Lanfermijer, architect:  
                               Architectuur en de totstandkoming van bouwkundige projecten 
                                                                        ============= 
                                                                            
                     donderdag 9 jan 2020  Cultuur, vooraankondiging, Joop van Velzen, docent HOVO 
        Barok-opera’s, castraatzangers en Georg Friederich Händel (1685 - 1759) in Cinecitta, Tilburg 
                         Na de lunch de film Farinelli over de wereldberoemde castraatzanger 
                                                       ============ 

       medio dec of jan  Natuur, vooraankondiging: dagprogramma 
                               Natuur Museum Brabant, Tilburg 
            ’s morgens een inleiding over een actueel onderwerp, lunch,  
                         ’s middags rondleiding over exposities 
                              ======================== 

vrijdag 22 nov 14.00 uur Forum, drs. Tibor Fijnaut, inspecteur van Politie:  
Drugs, drugsbestrijding en criminaliteit 
 
De provincie Noord-Brabant komt steeds meer bekend te staan als een 
provincie waar de drugscriminaliteit welig tiert. Dit heeft grote 
consequenties voor onze leefomgeving, denk hierbij aan zwart geld en, 
mogelijk, corruptie. Maar ook aan ondermijning van de rechtstaat, 
dumping van afvalstoffen, vervuiling van het oppervlaktewater en mogelijk 
andere gevolgen. 
De Heer Tibor Fijnaut praat ons uit 
hoofde van zijn functie op 22                     

    november over deze materie bij.
                                                          
De	Heer	Fijnaut		is	46	jaar	en	geboren	Tilburger.	Na	de	middelbare	school	
solliciteerde	hij	bij	de	poli<e	als	3e	genera<e.	Hij	werkte	16	jaar	bij	de	recherche	in	
Amersfoort,	Utrecht,	Breda	en	als	laatste	in	Tilburg	op	de	zware	vormen	van	
criminaliteit.	
In	2015	rondde	hij	de	masteropleiding	tot	rechtskundige	af	en	in	2017	
de	Masteropleiding	Rechtsgeleerdheid	aan	Tilburg	University.																										
																																																																																																																																																Poli%e		gaat	voor	diefstal,	maar	vindt	
Sinds	maart	2019	is	hij	gedetacheerd	bij	de	Taskforce	Brabant	Zeeland		 														drugslab	met	dode	man	bij	tuincentrum								
en	werkzaam	als	programmamanager	ondermijning	voor	het																																			in	Den	Dungen	
District	Hart	van	Brabant.																				
	
We	hopen	velen	van	u	te	kunnen	verwelkomen	in	de	Vijverzaal	bij	Boerke	Mutsaers,	Commissie	Forum	
	
Zie	ook:		file:///Users/cockyverweij/Desktop/inbraak-in-verzegeld-drugspand-aan-de-esscheweg-in-vught-hennepgruis-
aangetroffen~a97L9d.html		en	
hNps://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3076836/Drugslab-Rijen-Freddy-T-moet-7-5-jaar-de-cel-in	

Inval in Rijen
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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 
    adreswijziging per 18 nov a.s.: Maczekstraat 36   CC 48   Dongen 
    Heeft u een (nieuw) e-mail adres? Graag bij de ledenadministratie 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 

                                   
 

donderdag 9 jan   Cultuur, vooraankondiging, Joop van Velzen, docent HOVO 

Barok-opera’s, castraatzangers en Georg Friederich Händel (1685 - 1759) in Cinecitta 

      Na de lunch de film Farinelli over de wereldberoemde castraatzanger 

 
 

medio dec of medio jan  Natuur, vooraankondiging 
Natuur Museum Brabant, Tilburg 

een inleiding (mogelijk door ex-directeur/  
nu docent HOVO Frans Ellenbroek)  

       lunch en ’s middags rondleiding over 
exposities 

Na 7 nov krijgt u de details 
. 

                                   Wilt u in december of in januari? 
    Meld me dat: cockyverweij@me.com 
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