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Oproep van onze penningmeester,  mevr. Tonnie Kuijten 

Themadag architectuur Tilburg  2 november 2021

SV-nieuws OKTOBER 2021  
non scholae Sed Vitae discimus 

https://www.sedvitae.nl   

Themadag architectuur Tilburg 2 november a.s.
 
Per mail (of anders) hee1 u de uitnodiging voor deze ac8eve dag 
ontvangen. Direct daarna stroomden de aanmeldingen binnen, 
dus: “Haast u!” Of, meld u alvast voor een tweede dag met 
hetzelfde programma: LocHal en architectuur Tilburg 
 
Het ochtendprogramma speelt zich af in de enorme LocHal. Daar 
hingen locomo8even aan rails, om verplaatst te worden.  Bij de 

renova8e zijn veel oude elementen bewaard gebleven. Het 
imposante gebouw, is nu o.a. in gebruik als bibliotheek.  
Dat is uitgeroepen tot het mooiste gebouw van de wereld!  

De lunch gebruiken we in een echte wagon; de nazit in de polygonale 
hal waar het spoorverleden en de actualiteit van nu elkaar ontmoeten.  

Van onze penningmeester 
Enkele leden hebben nog geen contributie voor het jaar 2021 betaald.

Vergeten of wellicht door het feit dat Sed Vitae noodgedwongen activiteiten  
voor langere tijd moest stil leggen.   

Die €15 is nodig voor de betaling van de lopende kosten van onze vereniging, 
zoals alle verenigingen die hebben,  

ongeacht  activiteiten.
Mogelijk heeft het bestuur verzuimd de betrokkenen daarover expliciet te informeren,  

waarvoor verontschuldigingen. 
 

De commissies Activiteiten Cultuur, Forum en Natuur zorgden ervoor dat  
de gevraagde deelnemerskosten de werkelijke kosten dekten. 

Dat doet nu de ene commissie Activiteiten eveneens. 

Ergo, heeft u de contributie van Sed Vitae nog niet betaald: 
wilt u dat dan alsnog doen?

💁  Bij voorbaat hartelijke dank! 💁

https://www.sedvitae.nl


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 Kees Rijgersberg   rijgersberg.k@gmail.com    06-42106662
    secretaris Jacques Verheijen   secetaris@sedvitae.nl   06-51428211

    penningmeester Tonnie Kuijten   penningmeester@sedvitae.nl    0416-311980
    ledenadministratie: Marriëtta d’Arnaud   ledenadministratie@sedvitae.nl   
0161-201142.      adres ledenadministratie: Maczekstraat 38  CC 4849  Dorst 
    Heeft u een ander e-mail adres? Graag bij de ledenadministratie melden!  

    commissie Activiteiten: Mevr. Francis Huisman  francis.huisman@wxs.nl  06 2339042
   Publicaties maandbrief en website: Cocky Verweij-den Ouden  

Aanmelding  tot   20 oktober   
francis.huisman@wxs.nl, of 06 2233 9042, of  Francis Huisman, Elzenstraat 21, 5038 HB Tilburg 
Kosten: € 40  voor de hele dag voor leden; € 45,-- voor introducée(s);  
voor het ochtendprogramma (LocHal plus lunch) nog niet bekend 
Voor het middagdeel (lunch plus architectuurwandeling) nog niet bekend. 
De kostenberekeningen zijn nog niet defini8ef. Want het vervallen van de anderhalve meter maatregel kan 
van invloed op de groepsgroo^e van de rondleidingen worden.  
En kunnen de kosten van deze themadag lager uitvallen.  
Betaal daarom nog niet; na aanmelding krijgt u nader bericht.  
Maar, geef wel bij uw aanmelding aan waarnaar uw voorkeur uitgaat. Eventuele nazit voor eigen rekening.  
Tip 1: kom met het openbaar vervoer of op de fiets (gra8s stalling)  
Tip 2: zorg dat je in het bezit bent van een coronatoegangsbewijs.  

Meer info? Anc Burggraaf, burggraaf55@hetnet.nl of Francis Huisman francis.huisman@wxs.nl  
www.lochal.nl ; https://eetbardewagon.com ; https://gourmetmarket.nl/centralstation 

Meer details in de mail die u eerder ontving

Progamma 
 
10:00 uur  koffie/thee in de LocHal, achterzijde NS sta8on Tilburg. 

 
10:30 uur. rondleiding in de LocHal (in kleine 
groepen). Vertrek 12:15 uur 
 
12:30 uur  lunch, bestaande uit soep en 
boterhammen, in Eetbar De Wagon 
 
14:00 uur  architectuurwandeling  
Deze wandeling duurt twee uur en is ook goed 
te doen met een scootmobiel. 
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