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AGENDA
Forum-lezing: 20 maart
Dr. J. van Oudheusden: China gezien vanuit historisch perspectief en
het heden
===========
✻ ✻ ✻ vrijdag 10 april Algemene Ledenvergadering Sed Vitae ✻ ✻ ✻
============
Forum-lezing: 17 april
=============
23 april Cultuur busexcursie Luik: stadswandeling, bezoek Museum La Boverie

Forum: 20 maart

Dr. Jan van Oudheusden: China gezien vanuit historisch perspectief en het heden.
Voor velen is de heer Van Oudheusden een goede bekende. Hij heeft ons vaker
meegenomen aan de hand van zijn grote historische kennis, HOVO-cursussen en reizen.
Van de HOVO-website overgenomen: “Dr. Jan van Oudheusden (1949) was docent
geschiedenis aan het Dr. Mollercollege, Waalwijk, en 10 jaar hoofdredacteur van Kleio,
vakblad voor geschiedenisdocenten in Nederland. Gepromoveerd op de beweging
Brabantia Nostra. Auteur van diverse geschiedenismethodes en examenkaternen voor
het voortgezet onderwijs.“ Jan van Oudheusden is HOVO-docent
Zaal Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg (13.30) 14.00-16.00 uur
Zie voor nadere informatie vanaf 1 maart: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/forum/

✻✻✻ vrijdag 10 april Algemene Ledenvergadering Sed Vitae ✻✻✻
zaal in Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg, programma 14.00-16.00 uur
Gratis toegang. Zaal open 13.30 uur

OPROEP van het bestuur aan de Sed Vitae-leden

Sed Vitae is de vriendenvereniging van HOVO Brabant. Ze stelt zich ten doel de
belangen van HOVO Brabant-cursisten te bevorderen. Daarnaast organiseert Sed Vitae
activiteiten voor haar leden en andere belangstellenden. Drie commissies organiseren
die activiteiten, namelijk: Cultuur, Forum en Natuur. En Publicaties houdt een
informatieve website in de lucht en stuurt de leden maandelijks een nieuwsbrief
www.sedvitae.nl
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene verenigingszaken.
Het aantal mensen dat bovengenoemde zaken verzorgt, behoeft dringend uitbreiding,
opdat de continuïteit gewaarborgd kan worden.
Wij zijn daarom op zoek naar leden die het interessant vinden om in een Commissie of
bij Publicaties, samen ideeën te ontwikkelen, activiteiten te organiseren en uit te
voeren.
Ook voor het bestuur zoeken wij drie leden.
Door de platte organisatiestructuur is de tijd die u in commissies of bestuur
gaat investeren, beperkt.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kees Rijgersberg T: 06 421 066 62 (voorzitter) of
Jacques Verheijen T: 06 514 282 11 (secretaris)
Zie verder: https://www.sedvitae.nl/bestuur/oproep-van-het-bestuur/
Meer gegevens staan op www.sedvitae.nl
Na de pauze: optreden van het Inguz Duo:
Carina Backhuijs (harp) en Juliya Belyanevich (viool)
studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg
Nadere informatie: https://impresariaatkunsten.nl/act/inguz-duo/

Cultuur donderdag 23 april: busexcursie Luik, België, nog énkele
plaatsen beschikbaar!
Luik is de grootste toeristische stad in
Wallonië en bezit vele rijkdommen. De
stad ligt aan weerszijden van de Maas in
een heuvelachtig gebied. Na koffie met
gebak neemt een Nederlands sprekende
gids ons mee op een stadswandeling
door een deel van het historische
centrum. Bijzonderheden o.a. Le Grand
Curtis, de Collegiale Sint-Barthlémy
Kapittelkerk met de wereldberoemde doopvont,
Montagne de Bueren (trap), De Opéra Royal de Wallonie,
La Cité de Mirroir en tot slot de Place du Marché.
In de middag brengen we een bezoek aan Museum La Boverie, met
werken van o.a. Magritte, Picasso, Monet en Gauguin. Ook het
omliggende park is bij mooi weer een bezoek waard.
Een laatste bijzondere bezienswaardigheid in Luik is het Station
Guillemins (2009), ontworpen door de beroemde architect Santiago
Calavatra. Het is één van de mooiste stations in Europa.
Op de terugweg een tussenstop in Stein-Urmond, waar we zullen
dineren.
Aanmelden beperkt mogelijk! Kosten deelname, incl. ontvangst, entrees
en diner voor leden € 79,00 en introducées € 86,00
Betaling => Sed Vitae NL22 RABO 0320 3888 16 o.v.v. cultuur 04 2020
7.45 uur Vertrek bus Station Universiteit Tilburg, Troelstrastraat of 8.30 uur Opstap v.d. Valk Eindhoven
19.30 uur met de bus via Eindhoven naar Tilburg
± 21.30 uur Aankomst in Tilburg
Voor het volledige programma en verdere informatie, zie: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/cultuur/
of stuur een mail naar francis.huisman@wxs.nl
Anders kijken naar kunst (en omgaan met kunst), blijkt werkelijk een bijzondere ervaring, vanuit verschillende disciplines,
vooral vanuit de schilderkunst tijdens de Forum-lezing door John Lommen, fotograaf, op 14 februari jl.

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
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 ledenadministratie: Maczekstraat 38 CC 4849 Dorst
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

