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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

Beste Leden,
Namens het bestuur van Sed Vitae wens ik u een voorspoedig en gezond

2021! Een jaar ook waarin u uw sociale en culturele ac=viteiten weer zonder
gezondheidsrisico kunt oppakken.
Voor onze vereniging was 2020 een jaar
waarin vooral veel niet gebeurde. Bijna
alle ac=viteiten in ons jaarprogramma
moesten afgelast of uitgesteld worden
en dat was een teleurstelling voor de
organisatoren in de commissies en de
trouwe belangstellenden. Gelukkig
konden Cultuur en Natuur nog enkele ac=viteiten organiserden voor
kleine aantallen deelnemers.
We beginnen het nieuwe jaar met verontrustende berichten over de ontwikkelingen van het coronavirus,
maar, gelet op de vaccins die binnenkort ruim beschikbaar komen, mogen we toch verwachten dat we in de
tweede helG van dit jaar onze beperkingen langzaamaan verdwijnen en we onze ‘vrijheid’ terugkrijgen. Wij
hopen u dan weer te ontmoeten bij onze ac=viteiten.

Cultuur
In de vorige nieuwsbrief heeG u in de bijdrage van Joop Bruinsma,
voorziKer van de commissie Cultuur, kunnen lezen dat zijn vrouw

George<e en hij hebben besloten zich terug te trekken uit de
commissie Cultuur. Ze hebben met Cultuur veel mooie ac=viteiten
opgezet en uitgevoerd. En zij hadden als begeleiders al=jd volop
aandacht voor de deelnemers. GeorgeKe en Joop hebben zich
gedurende vele jaren voor Sed Vitae ingezet.

Daarbij was Joop van 2008 tot 2012 ook nog secretaris van het
bestuur van Sed Vitae.
Namens alle leden bedank ik GeorgeKe en Joop hier hartelijk. Zij
blijven betrokken bij Sed Vitae. In de toekomst hopen we hen als
deelnemers bij onze ac=viteiten te ontmoeten.

Forum
Bij de commissie Forum nemen we met Bert van Esch afscheid
van een andere ‘vaste waarde’ van onze vereniging. Bert is naar NieuwVennep verhuisd en numterug naar zijn oude woonplaats en zijn familie.
In 2002 vroeg een medecursist Bert of hij er interesse in had zich bij Forum aan te sluiten. Bert is vervolgens 18
jaar organisator van de lezingen geweest en func=oneerde daarnaast lange =jd als voorzi<er.

In zijn persoonlijk archief zag ik de afspraken van alle lezingen die Bert organiseerde, 108 stuks! Alle over zeer
uiteenlopende onderwerpen door ter zake kundige en uitstekende inleiders die er plezier in hadden voor Forum
op te treden voor een tamelijk bescheiden ‘honorarium’. Bert wist hen vriendelijk met een boekenbon te strikken.
Ook Bert bedank ik namens alle leden hartelijk voor zijn buitengewoon grote bijdrage aan het programma van
Forum.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering die we houden zodra dit mogelijk is, zullen we nog uitgebreid aandacht
aan het vertrek van GeorgeKe, Joop en Bert besteden. U heeG dan de gelegenheid om ze persoonlijk te bedanken.
We zullen u hieraan herinneren in de uitnodiging voor de komende ALV.
Namens het bestuur,
Kees Rijgersberg, voorziKer
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