
 
SV-corona-nieuws AUGUSTUS 2020  

non scholae Sed Vitae discimus  
https://www.sedvitae.nl   

Beste Sed Vitae-vriendinnen en -vrienden 
Langzamerhand zijn we gewend geraakt aan de anderhalve meter, 
weinig activiteiten, weinig gezelschap, boodschappen doen zonder 

babbeltje in een winkel etc. Dat is niets in vergelijking met de 
mensen die zelf zijn getroffen door Covid-19 en of geliefden in 

gezin, familie- en vriendenkring hebben verloren. 
En, gelukkig, zijn de weergoden ons vaak welgezind (geweest). 

Ondanks flinke dalingen lijkt het aantal besmette mensen weer op 
te lopen, helaas. Geen wonder dat vooral jongeren de voorzichtigheid beu zijn en zich eens lekker 

willen uitleven. Maar, ze betalen er achteraf soms een heel hoge prijs voor. 

Om te weten wat u als Sed Vitae-lid graag aan activiteiten zou willen zien, is er een kleine, digitale, 
enquête gehouden. Er reageerden 26 leden; te weinig voor duidelijke conclusies. 

Het naleven van de RIVM-regels noemen de meesten als voorwaarde: 24 leden willen weer 
Forumlezingen, 17 weer met Cultuur op stap en 20 met Natuur. Maar onder de laatsten leven de 

meeste bezwaren: wandelingen van maximaal één uur mét een pauze vanwege 
mobiliteitsproblemen. Daartegenover 8 leden die een groot uithoudingsvermogen hebben en zelfs 

niet hoeven te pauzeren of lunchen.  
Bij Natuur lijkt variëren een optie, indien de omstandigheden dat toelaten, natuurlijk. 

 
Mogelijk keren de kansen afdoende ten goede en kunnen we elkaar  

in september/oktober (?) weer ontmoeten ???  
!!! houd goede moed    blijf gezond    blijf voorzichtig    blijf volhouden !!!

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  
 

Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen  
     

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   nieuw: 0161-201142 

    adres 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      06-22754200 

 
HARTELIJKE GROET VAN UW VERENIGING SED VITAE 
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