
 
SV-nieuws maart 2022  

non scholae Sed Vitae discimus 
https://www.sedvitae.nl   

➼ met Sed Vitae, doe je samen mee ➼ 

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

Leden betalen die kosten door een extra bijdrage boven hun contributie. 
 Klik op onderstaande e-mail an Peter van den Oetelaar, om te informeren  

of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen:  
 petervdoetelaar@home.nl  of bel 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 22339042
   Publicaties maandbrief/website: Cocky Verweij-den Ouden, webmaster@sedvitae.nl      06-22754200  

Agenda ACTIVITEITEN 
woensdag 9 maart  rondleiding door Drs Pieter Siebers over de  

campus van Tilburg University met betrekking tot gebouwen en kunst 

🎓 🎓 🎓 🎓  
donderdag 28 april => gidst Thijs Caspers, Brabants Landschap, deelnemers  

 over Landgoed Kasteel Nemerlaer, Haaren,  
we lunchen en bezoeken, waarschijnlijk, de kruidentuin van tuinderij De Es  

           🌳 🌳 🌳            🎻 🎻 🎻           
donderdag 12 mei, 10 uur => Leo Wolfs Lezing KelAsche muziek in  

De Nieuwe Harmonie, StaAonsstraat 28, Tilburg 
(met op de eerste en tweede verdieping het  

Muziekinstrumenten museum Kessels) 
                      

N.B. U ontvangt nog uitnodigingen voor Haaren en lezing KelOsche muziek

Heeft u de contributie van €15 voor 2022 reeds betaald: hartelijke dank!
Waaraan wordt die contributie eigenlijk besteed?

 
Dit minimale bedrag van €15 is nodig voor de betaling van onkosten die een vereniging 

noodzakelijkerwijs maakt, zoals: website, porti, bijeenkomsten, verzekeringen etc.,  
ondanks het feit dat vrijwilligers alle taken voor de vereniging gratis uitoefenen.  

 
Dus, vergat u per ongeluk deze contributie te betalen, dan verzoek ik u alsnog €15 over te 

maken op rekening NL22 RABO 0320 3888 16 t.n.v. Sed Vitae 
  Dank u wel, uw penningmeester, mevr. Tonnie Kuijten  

Textielmuseum: voorbeelden van hergebruik oude stoffen tot nieuwe creaties 
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