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➼ met Sed Vitae, doe je samen mee en méér 

Aan het eind van 2021 kijken we alweer terug op een uitzonderlijk jaar. De onvoorspelbaarheid regeerde. We 
zagen veel teleurstelling en persoonlijk verdriet. Het vaccinatieprogramma van de overheid was helaas ook 
minder effectief dan verwacht.

Voor onze vereniging was het een lastig jaar, vooral voor teleurgestelde commissies én leden. Door de opgeleg-
de beperkingen was het niet eenvoudig om activiteiten te realiseren. Ze waren onmogelijk of vergden aanpassin-
gen. Met grote inzet en creativiteit lukte het commissieleden wonderwel toch veel dóór te laten gaan. Ik roep ze 
even terug in de herinnering. Uitgebreide verslagen staan op de website.

Op 15 en 22 juni De Kaaistoep door Natuur met lezing en excursie. Door Cultuur: 11 augustus de Biënnale in de 
Heilige Driehoek, Oosterhout;  2 november Architectuur in Tilburg en 15 december de LocHal Tilburg.  
Toen bijeenkomsten niet mogelijk waren, kregen we van Cultuur  een verrassing in de vorm van digitale 
suggesties voor thuis: een heel divers aanbod aan muziek etc.  
Helaas kwamen de dames Chris Verkaar en Mariëtta d’Arnaud tot de conclusie dat zij om persoonlijke redenen 
hun lidmaatschap van Forum moesten beëindigen. Bestuursleden bedankten we hen voor het organiseren van 
mooie en interessante lezingen, jarenlang. 

Al deze activiteiten konden zonder uitzondering op grote waardering rekenen. Desalniettemin pasten we noodge-
dwongen de organisatie van Sed Vitae aan. Want we slaagden er niet in de vacatures bij Forum en Natuur in te 
vullen. Daarom besloten de drie commissies samen te gaan in één commissie, namelijk Activiteiten. 

In verschillende nieuwsbrieven sprak ik over een Algemene Ledenvergadering, maar door de corona 
maatregelen en persoonlijke omstandigheden lukte het ons als bestuursleden niet die te effectueren. Zowel in het 

voorjaar als in het najaar waren er obstakels. We hopen erop de komende maanden wel een ALV te 
organiseren. Als dat niet lukt, kiezen we een digitaal alternatief.

Dit jaar werd nog eens duidelijk dat de commissieleden Activiteiten de motor van Sed Vitae vormen. 
Het bestuur heeft veel waardering voor hun grote inzet tijdens dit lastige jaar en bedanken daarvoor 
hartelijk: Anc Burggraaf, Will van Doorn, Francis Huisman, Janine Roeffen en Cocky Verweij. 
Daarnaast bedanken we Mariëtta d’Arnaud voor haar punctuele Ledenadministratie en Cocky 
Verweij voor de informatie over verenigingszaken middels de website en de onmisbare nieuwsbrief. 

Rest mij u een goed en gezond 2022 te wensen.  
Wij, bestuursleden, hopen u in het nieuwe jaar weer - bij activiteiten - te ontmoeten.  
Mede namens hen, Kees Rijgersberg, voorzitter

Aankondigingen / Afmeldingen van Ac1viteiten  
Lezing en film over Hildegard von Bingen , dè ‘femina 

universalis’ op de randen van de middeleeuwen/renaissance, in 
filmhuis Cinnecita kan voorlopig NIET doorgaan;  

we wachten de persconferen1e van 14 januari af en hopen op 
een dag in februari. 

Er zijn genoeg plannen, maar omikron is geland, dus geheel tegen uw en onze 
zin …  moeten we AFWACHTEN … 

Maar zodra we acIviteiten mogen aanbieden, weet u dat natuurlijk zo snel mogelijk!



Het Studiefonds van Sed Vitae is geïnitieerd, om de kosten van een  
HOVO Brabant-cursus, voor wie die te zwaar zijn, te verlichten. 

 Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage komt 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  
   webmaster@sedvitae.nl      06-22754200  

LocHal Tilburg 15 december 2021

Na de koffie halen onze gidsen Emmy en Charlotte ons op. In twee groepen verkennen we dit immense gebouw.  
Het aangebouwde Stadsbalkon biedt een wijds uitzicht over de zuidzijde van Tilburg. In deze ruimte is het 125-jarig 
bestaan van de voetbalclub Willem II herdacht. Gevolg: er kwam heel wat meer en ander publiek de LocHal in dan ge-
woonlijk. Het thema zoveel mogelijk de bevolking bij bijna letterlijk alles betrekken blijkt als het ware de adem van de 
LocHal. Evenals het constante overleg tussen de betrokken zes gemeenten m.b.t. de ontwikkeling van de LocHal. 
De LocHal stamt uit de tijd dat Tilburg één van de hoofd spoorwerkplaatsen van Nederland voor het onderhoud van 
(stoom)locomotieven krijgt, na 1863. 
Deze LocHal heeft vier hoofdfuncties gekregen: als Stadsbibliotheek, Concertzaal, Labs of werkplaatsen én die van 
zoveel mogelijk toepassing van ecologie en circulariteit: een unieke verzameling die zonder meer bij ons zowel bewon-
dering als vragen opwerpt.
 

De Stadsbibliotheek was aan de Schouwburgring al 
bezig met het oplossen van problemen voor en door degenen die die problemen betreffen, in Labs of werkplaatsen, 
ondersteund door wetenschap en logistiek van Tilburg University en Fontys Hogescholen. Werd zo steunpunt én voorbeeld 
voor andere bibliotheken.  
Uitgangspunt: betrokkenen transformeren informatie naar kennis. De Tilburgse Stadsbibliotheek heeft in 2020 de prijs 
van beste bibliotheek van Nederland gewonnen, volgens ons geheel terecht, dankzij de grote laagdrempeligheid. 
 
De Concertzaal van Berlage, voorheen in het Concertgebouw in Amsterdam, is nu ook als zodanig in gebruik én eveneens 
voor conferenties etc, want de ruimte beschikt over geluidsdichte wanden.  
In de Labs of werkplaatsen lossen betrokkenen problemen op. Er zijn er zes: het Stadsbalkon, de Glazen zaal, het DigiLab, 
het KunstLab, het FoodLab, het FutureLab, het GameLab, de Kennismakerij, de Stemmingmakerij, het TijdLab en het 
WoordLab.  
De toepassing van ecologie en circulariteit. Alle vloeren hebben vloerverwarming, er liggen zonnepanelen op het dak en er 
is een warmtepomp. Op andere daken van de Spoorzone liggen sedumdaken. Het Tilburgse Textielmuseum heeft in 
opdracht van de gemeente bewegende muren, de zes grootschalige textielen, van 15,5 m ontwikkeld. Ze zijn transparant, 
van stevig visgaren of van twee lagen canvas met verbindingen met de eigenschappen isolatie-, geluids– en warmte 
werend: uniek qua innovatie! 
Ook de Kroonluchter 013 valt onder de toepassing van circulariteit. Dit is opgezet, om mensen zich ervan bewust te 
maken dat afval herbruikt kan worden. De Tilburgers verzamelen 250.000 plastic flesjes in, onder andere om er 
zwerfafval mee tegen te gaan. Parallel aan dat project organiseren de Kennismakerij en het FutureLab het project Van 
Pet naar Pret over duurzaamheid en circulariteit: een zichtbaar prachtig voorbeeld van informatie naar kennis!  
Bij Prins Heerlijk sluiten we deze informatieve én heel gezellige dag op een smakelijke manier af.  
Met hartelijke dank aan onze gidsen en aan Janine voor hun respectievelijk zeer ter zake kundige rondleidingen en voor 
haar uitstekende organisatie.  
Cocky Verweij, foto’s Bas Alberts en cv.          Volledig verslag: https://www.sedvitae.nl/verslagen-commissie-activiteiten 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