SV-nieuws MAART 2021

non scholae Sed Vitae discimus
https://www.sedvitae.nl
AGENDA. nog onder voorbehoud
20 april 2021 Natuur m.b.t. De Kaaistoep,
plaats van samenkomst, inleiding en lunch: De Hofstede
Inleiding en veldexcursie door KNNV-onderzoeker
Paul van Wielink
Onkosten: voor de hele dag: € 38 voor leden.
Wilt u een déél van het programma bijwonen, kan dat.
Meer informatie z.o.z. en https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur

Marc Mulders in
het Textielmuseum

Van de penningmeester van Sed Vitae, mevr. Tonnie Kuijten, over de contributie voor 2021
Heeft u de contributie voor 2021 betaald: hartelijk dank hiervoor.
Maar mocht u nog niet betaald hebben, dan verzoek
ik u vriendelijk €15 over te maken op rekening NL22 RABO 0320 3888 16 t.n.v. Sed Vitae

Ω Dank u hartelijk Ω
Hieronder, de eerste pagina van onze nieuwe WEBSITE

WIJZIGINGEN in de WEBSITE
Rechtsboven ziet u 3A’s: daarmee kunt u de letters vergroten.
Links ziet u in de menubalk de onderdelen of subpagina’s van HOME.
U ziet voortaan onder bijvoorbeeld het hoofdmenu ACTIVITEITEN en bij elk ander hoofdmenu
in het linkerblokje de subpagina’s staan: mooi overzichtelijk!
1 Wat blijft: na de klik op een link naar een pagina binnen deze website
komt u op de gewenste pagina.
2 Wijziging: die pagina blijft niet meer ‘open’ staan.
3 Oplossing: klik op het witte pijltje links, vlak onder de menubalk
OF, klik op HOME of een andere pagina in het hoofdmenu aan, zoals ONS ARCHIEF,
om uw weg te vervolgen.

De Kaaistoep en samenkomen in De Hofstede, beide in
Tilburg
25 jaar lang heeft de Vereniging voor Veldbiologie, KVVNafdeling Tilburg, onderzoek in De Kaaistoep gedaan, uitgevoerd
door professionele en burgeronderzoekers. Er zijn zo’n 9.000
waarnemingen van soorten planten en dieren gedaan. Daarmee
is De Kaaistoep het best onderzochte stukje Nederland. Het
boek dat erover is uitgegeven heeft als hoofdthema: onderzoek,
onderzoekers en biodiversiteit.
Paul van Wielink is één van de professionele onderzoekers en
tevens mede-auteur van het boek “De Kaaistoep”.
Het gebied ligt ten zuidwesten van Tilburg, grofweg tussen de
A58 en de Gilzerbaan.
HOPELIJK kan deze activiteit doorgaan en neemt ieder lid
tenminste een deel van de dag deel!
Aanmelden: via het formulier op de website, https://
www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur cockyerweij@me.com of
06-22754200
Betaling: ná dinsdag 6 april en vóór vrijdag
16 april
Bank Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16 onder
vermelding “Natuur 20 april”
Tips van de commissie Cultuur, om digitaal uw interesse in cultuur te voeden en u ermee
te vermaken, voor de tijd dat de coronamaatregelen nog gelden.

Sites, als ANWB en Seniorweb die een verzameling tips (even scrollen) geven: natuurfilms,
podcasts, bezoek aan (internationale) musea of dierentuinen, voorstellingen (niet
altijd gratis), natuurwonderen, live meekijken in volgelnesten, virtueel wandelen
enz. enz.

De Doelen, 6
maart: Pynarello

Kunst en cultuur
Het Tilburgse (amateur)muziekgezelschap Bachcantates zijn op YouTube te vinden.

Evenals Het Nederlands Danstheater, Concertgebouworkest
en InternaDonaal Theater Amsterdam.
Ook dedoelen.nl. Idem operaclub-nederland.nl/
nieuws.html.
Via google kunt u de collecDes van musea in Nederland en
van de hele wereld bekijken. museumtv met korte ﬁlmpjes
over de collecDe; ook online rondleidingen.
texDelmuseum.nl/collecDe heeM de complete collecDe online staan.

Textielmuseum: Schaapjes en
Het varkentje met de rode

Zangdocent
Bert van de
Wetering:
ZingalsvanZelf

N.B. De lijst is veel uitgebreider en biedt meer informaDe.
Daarom stuur ik die samen of separaat in Word
bij deze maandbrief (cv).

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!

