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

Beste	leden,	
In	mijn	stukje	van	juli	was	ik	voorzich5g	op5mis5sch	over	de	tweede	hel9	
van	2020.		Op	dat	moment	werd	de	verspreiding	van	het	coronavirus	op	een	
effec5eve	wijze	bestreden	en	nam	het	aantal	besme@ngen	sterk	af.	Helaas	
geven	de	afgelopen	weken	een	ander	beeld.	De	ergste	schrik	is	voorbij	en	de	
RIVM-adviezen	volgen	de	mensen	die	weinig	risico	lopen,	niet	meer	zo	strikt	

5jdens	feesten	en	vakan5es	op.		
Voor	ons	betekent	dit	dat	we	helaas	ook	in	de	komende	weken	niet	terug	

kunnen	keren	naar	ons	ac5viteitenprogramma.	We	moeten	ons	beperken	tot	ac5viteiten	voor	
kleine	groepen,	zodat	we	de	RIVM-richtlijnen	strikt	kunnen	naleven.	De	excursie	naar	Oirschot	van	Cultuur	is	

daarvan	een	voorbeeld.	Ook	Natuur	hee9	plannen	voor	uitstapjes,	maar	de	ac5viteiten	van	de	commissie	Forum	
zijn	voorlopig	uitgesteld.		

We	hopen	spoedig	op	verbeteringen,	zodat	het	‘normale’	SV-programma	van	elkaar	ontmoeten,	mogelijk	is.	
Namens	het	bestuur,	Kees	Rijgersberg,	voorziRer	

===============	
 ✻ ✻	✻		Algemene Ledenvergadering Sed Vitae ✻ ✻ ✻ 

         Uitstel	naar	een	nadere	datum	

===========

De commissie Cultuur heeft een aantrekkelijk en ‘corona proof’ 
programma samengesteld.  

Nu op dinsdag 22 september 2020!
============ 

“Wij nodigen je uit voor een dagexcursie naar 
Oirschot en omgeving. Oirschot heeft een fraai 

dorpsplein, met een Basiliek, veel oude 
gebouwen en een ruim aanbod aan gezellige 
horeca voor koffie en lunch. We maken een 

rondwandeling met een gids.  
Om	de	hoek	is	het	aantrekkelijke	streekmuseum	De	Vier	
Quar5eren,	helemaal	gewijd	aan	de	7jd	van	Vincent	van	

Gogh,	gezien	door	het	oog	van	Van	Gogh.	Heel	
nostalgisch	voor	oudere	Brabanders!

De	omgeving	van	Oirschot	komt	aan	bod	bij	het	bezoek	aan	de	Wijnhoeve	
Koningbosch,	al	of	niet	gecombineerd	met	een	fietstochtje.	We	krijgen	daar	
een	rondleiding	en	een	wijnproeverij	van	vier	soorten	wijn,	met	hapjes.	

De	eerste	twee	data	op	8	en	10	september	voor	deze	excursie	waren	snel,	
digitaal,	volgeboekt.	Daarom	bieden	wij	dit	uitstapje	een	derde	keer	aan	voor	een	groep	van	maximaal	10	

personen,	mits	er	voldoende	belangstelling	voor	is	op	dinsdag	22	september.			
Het	gedetailleerde	programma	met	verdere	aanwijzingen	ontvang	je	na	beves7ging	van	je	aanmelding.			

Er	zijn	twee	mogelijkheden	om	mee	te	doen.			➜		➜		➜	

https://www.sedvitae.nl


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 

 

Optie 1: op de fiets!
Je reist op eigen gelegenheid naar NS-station Best en fiets van daar naar Oirschot: met eigen fiets (vervoerd met auto 

of trein) of een OV-fiets, te huur op station Best (OV-kaart!). 
Het vertrek is om 10:15 vanaf station Best naar Oirschot. Later fietsen we van Oirschot naar de wijnboerderij en 

vervolgens weer terug naar station Best. Alles bij elkaar 18 kilometer fietsen. Rond 18:00 uur kun je weer in de trein 
naar huis stappen. De fietstochtjes worden begeleid door Will van Doorn

Optie 2: per auto of bus
Voor wie liever niet op de fiets stapt, is deze optie een goed alternatief. 

10:15 uur   Aankomst Oirschot, gratis parkeren in de omgeving van de Markt.
10:30 uur   Start van het programma. 

15:00 uur  Verplaatsen naar Wijnhoeve Koningsbosch.
17:30 uur    Vertrek naar huis. 

Kosten en aanmelding
€ 45,00 per persoon voor leden, incl. koffie/thee met gebak, dorpswandeling met gids, lunch met één drankje 

en bezoek wijnboerderij met wijnproeverij en hapjes 
Vervoer naar Oirschot en museumbezoek (€ 5,-- / MJK gratis) voor eigen rekening

Aanmelden: per e-mail bij francis.huisman@wxs.nl  of telefonisch (06 2233 9042) of per post: Francis Huisman, 
Elzenstraat 21, 5038 HB Tilburg. Vermeld bij je aanmelding of je kiest voor optie 1 (met fietstocht) of voor optie 

2 (zonder fietstocht). Vermeld svp ook eventuele dieetwensen.  
 

NOG MEER CULTUUR: VOORAANKONDIGING 
Een themadag over Hildegard von Bingen, op dinsdag 17 november 2020 in Cinecitta in Tilburg.  

Bij lezing, lunch en film worden de IVSM-richtlijnen in acht genomen. De uitnodiging ontvang je binnenkort.  

Natuur  
Het lijkt paradoxaal, maar bij het vinden en nader onderzoeken van geschikte natuuractiviteiten lijkt het 
coronavirus heel veel obstakels op te werpen.  
Daardoor nog geen concrete data, maar wel enige plannen:
-  een wandeling naar De Kiek, het schijnvliegveld in de Rielse bossen olv de enthousiaste gids 
   Wim de Jong die aan het herstel van dat gebied meewerkt(e); ook is hij helemaal  
   thuis op de Regte Heide waar hij met een ploeg vrijwilligers het gebied ‘plagen’ bestrijdt. Vertrek en  
   bijeenkomst bij de ecologische koeienboerderij De Rechten Heiden (ecologisch eten);
-  de Pannenhoef. Daarover heeft Mark Kapteijns een DVD gemaakt. We zijn er wezen kijken: heel  
    erg mooi en afwisselend - ook in de regen … - , maar De Zwarte Schuur (voor de vertoning van de  
    DVD door Mark en horeca) is vooralsnog gesloten als een bus; 
-   het geweldige Tilburgse project De Kaaistoep, uniek qua onderzoeken en resultaten: 
    helaas dit najaar geen mogelijkheid voor een inleiding in het Natuurmuseum en een rondleiding  
    ter plekke: plan voor voorjaar 2021. Gelukkig denken Jona, Janine en mijn man mee, veel dank!
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