SV-nieuws DECEMBER 2020

non scholae Sed Vitae discimus
https://www.sedvitae.nl
AGENDA
Vooraankondiging 20 april 2021 Natuur De Kaaistoep, Tilburg
Inleiding in het Natuurmuseum door onderzoeker Paul Wielink
Lunch in het Natuurmuseum
Veldexcursie door de Kaaistoep met Paul Wielink

Aankondiging Winteracademie 2021 en de themadagen van HOVO Brabant:
online en/of fysiek. Zie voor meer informatie en aanmelding:
https://www.hovobrabant.nl/winteracademie
Van 6 t/m 22 januari is de jaarlijkse Winteracademie. Locatie dit jaar: het
Willem II-stadion waar we u op een veilige en
verantwoorde manier kunnen ontvangen. Wacht niet te lang met
inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.
6 januari fysiek + online
Laat u verrassen door Evert-Jan Ouweneel die u in de eendaagse
cursus De spirituele mens inzicht geeft in de wijzen waarop diverse
levensbeschouwingen reageren op het menselijk verlangen en een
spirituele weg aanreiken richting het goede (samen)leven.
8 januari fysiek
Niemand heeft de wereld het afgelopen jaar zo aan het denken
Zaal Willem II-stadion, Tilburg
gezet als Donald Trump. Want sinds zijn aantreden, vragen we
steeds vaker: wat is eigenlijk waar? En hoe weten we dat? Gerko Tempelman denkt dat de
filosofie kan helpen, maar ontmaskert ook ons eigen fake news tijdens de cursusdag Fake news
versus de feiten.
11 januari fysiek
Josée Claassen vertelt u tijdens de themadag Entartete Kunst alles over het ontstaan van
‘ontaarde’ beeldende kunst en muziek, de inhoud van de schand-tentoonstellingen die de nazi’s
daarover hielden en geeft u een uitstekend beeld van het leven en werk van een van deze
kunstenaars, te weten Mark Rothko.
12 januari fysiek
Op de studiedag De metamorfosen van Ovidius in de beeldende kunst bespreekt Joris van
Sleeuwen oude en moderne meesterwerken uit de kunst, geïnspireerd op de Metamorfosen van
Ovidius.
14 januari fysiek
In de cursus Meesters van het wantrouwen geeft Ype de Boer u inzicht in het gedachtegoed van
vier bijzonder invloedrijke denkers: Kant, Marx, Nietzsche, Freud en u leert vanuit verschillende
perspectieven het mens-zijn en de eigen tijd te bezien.

15 januari fysiek + online
Andreas Wismeijer leert u in de cursus Brein in balans, dat gaat (niet) vanzelf over de werking van
het brein en hij biedt u handvatten om uw stressgevoeligheid te doen afnemen. De cursus leert u
tevens wat u zelf actief kunt doen voor een brein in balans.
18 januari fysiek
De muzikale studiedag Hof van Bourgondië door Joop van Velzen neemt u mee in de
ontwikkelingen binnen de klassieke muziek, vanuit ‘De Nederlanden’ in de Middeleeuwen en daarna
in breder Europees verband in de daaropvolgende muziekhistorische periodes.
21 januari fysiek
Na een inleiding over de geschiedenis van het vroege Rusland vertelt Peter van Nunen u in de
cursus ‘Pracht en Praal van het Moskouse Kremlin’ alles over de verrassende opkomst van het dorp
Moskou, dat zal uitgroeien tot de onwankelbare hoofdstad van ’s werelds grootste rijk.

Bericht van de voorzitter van de commissie CULTUUR
Nu 2020 bijna ten einde is, wil ik jullie in deze nieuwsbrief op de hoogte stellen van een aantal mutaties,
betreffende de samenstelling van de commissie Cultuur per 1 januari 2021.
Het betreft in de eerste plaats het toetreden van mevrouw Janine Roeffen als lid van de commissie Cultuur.
Sommigen van u kennen haar al als deelnemer aan onze activiteiten. Wij hadden Janine al eerder gepolst
of zij geen interesse had, toe te treden als lid van onze commissie. De interesse was er wel, maar Janine
was nog druk met het afwerken van een project binnen de Seniorenraad van de gemeente Tilburg.
Na kennismaking met onze commissieleden gaf ze op 17 juli te kennen dat ze definitief deel wenst uit te
maken van onze commissie. Daar zijn wij heel erg blij mee, omdat wij ervan overtuigd zijn dat zij een
waardevolle bijdrage zal leveren aan het tot stand brengen van mooie activiteiten.
In de tweede plaats willen wij jullie op de hoogte stellen dat wij, Georgette en Joop Bruinsma, per 1 januari
2021 terugtreden als commissieleden.
De commissie Cultuur bestaat per 1 januari 2021 uit de hieronder genoemde personen:
Mevrouw Francis Huisman, contactpersoon: francis.huisman@wxs.nl 06 22339042 e-mail:
Mevrouw Anc Burggraaf
burggraaf55@hetnet.nl 013-5217474
Mevrouw Janine Roeffen
janineroeffen@xs4all.nl 06 49818108
De heer Will van Doorn
will.van.doorn@t-mobilethuis.nl 06 46162919
Wij wensen u allen alvast een virusvrij 2021 toe en we hopen jullie nog vaak te ontmoeten bij een van de
activiteiten van Cultuur, Natuur of bij een lezing van Forum,
Hartelijke groet, Joop en Georgette Bruinsma
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
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: Mevrouw Francis Huisman francis.huisman@wxs.nl 06 22339042
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, uw VERENIGING SED VITAE

