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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. ONDER VOORBEHOUD
onkosten en tijden kan ik nog melden, helaas

Beste mede-leden,
We zijn allemaal op de hoogte van de gevolgen van corona voor ons dagelijks leven: lockdown,
avondklok en ontevreden, muitende jongeren die slachtoffers maken. Hopelijk bent u niet persoonlijk
getroffen. Voor de meesten van ons, is lezen een heerlijke bezigheid, gelukkig!
Ondertussen blijven bestuurs- en commissieleden zo goed mogelijk actief, hoewel weinig zichtbaar voor
u. Wel binnenkort zichtbaar is, een mooiere lay out van onze website https://www.sedvitae.nl/
De tijd gaat hard, deze website gaat het 6e jaar in. Gevolg: allerlei ‘hulpstukken’ ofwel ‘tools’ die voor
een webmaster nodig zijn, kunnen niet meer samenwerken met de versie van WordPress van 2015.

Daardoor komen allerlei belemmeringen tevoorschijn, ook in een eenvoudige
website als de onze.
Aan de structuur die door de jaren heen is ontstaan, komt geen verandering.
Wel heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt, om submenu’s die ‘loodzwaar’
van de verslagen zijn geworden, af te slanken. De verslagen van 2017 en ouder staan nu in
[Ons Archief] onder <Bestuur> <Cultuur> <Forum> <Natuur>
Tijdens de werkzaamheden blijft de huidige site bereikbaar.
En, ander goed nieuws, Rob Alberts gaat mij helpen bij het onderhoud van de website!
Hartelijke groet, Cocky Verweij. Publicaties
Het Studiefonds van Sed Vitae is geïnitieerd, om de kosten van een HOVO Brabant-cursus
voor mensen voor wie die te zwaar zijn, te verlichten. Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage kunt
komen of benader Peter van den Oetelaar: petervdoetelaar@home.nl 073-6414879
Contactpersonen Sed Vitae
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 Maandbrief: Cocky Verweij-den Ouden webmaster@sedvitae.nl
06-22754200

