Beste mede-leden,

6 sept gaan we naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Grijp de kans om dit bijzondere
museum voor moderne kunst, het landgoed Voorlinden en de veelgeprezen expositie van
Anthony Gormley te zien. Want, op 19 augustus verloopt de offerte voor het huren van een
bus. Het minimum aantal deelnemers is nog niet bereikt. Dus, wacht niet langer en meld je
nu aan! Anders kan deze excursie niet doorgaan!
Vertrek bus 08:45 uurTilburg. Uiterlijk 18:00 uur terug in Tilburg.
Na de kof e volgt een rondleiding in het museum met de exposities Highlights en Art is the
antidote: een uitgebreide kennismaking met hedendaagse kunst van nog levende en
werkzame kunstenaars. Ground, van Anthony Gormley is buiten en binnen. Verspreid over
het landgoed staat een groot aantal massief ijzeren beelden in allerlei houdingen.
De de middag is vrij voor eigen ervaringen in museum, park (tuin Piet Oudolf) of een lm
over Gormley.
Een gezamenlijke lunch in het Landhuis is helaas niet te reserveren; zelf een
lunchpakket meebrengen kan.
16:00 uur vertrek bus. Meer weten? Bekijk de uitgebreide website www.voorlinden.nl

Kosten en aanmelding
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De kosten € 71,50 leden Sed Vitae; € 76,50 introducé(e)s. Incl. busvervoer, kof e etc,
entree à €19,50, rondleiding museum. Excl. lunch en nazit.

Betalen: De kosten overmaken naar bankrekeningnummer NL22 RABO 0320 3888 16 Sed Vitae o.v.v.
Voorlinden 2022.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 19 augustus* per e-mail bij francis.huisman@wxs.nl of telefonisch (06
2233 9042). Je kunt nog mee, maar wacht niet te lang!

ir. Wim Troost was onder meer directeur van ASML
In een artikel in NRC haalt de heer Troost persoonlijke herinneringen op aan de
opstartfase van chipmachine-fabriek ASM en de perikelen toen door
fundamentele tegenwerking.
Daarvoor was Wim Troost intensief betrokken bij het Natlab van Philips.
Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/29/ze-zeiden-wim-houd-toch-op-geldte-verdonderen-a4137620 =>
In de serie “Over nieuwe technologie en de economie eromheen”
N.B. De heer Troost is al jarenlang SV-lid en gaf ons deze leestip.
Bij uitzondering hebben we als SV-bestuur ingestemd met plaatsing.
13 sept viering jubilea HOVO Brabant en Sed Vita
dinsdag 13 september is een feestelijke studiedag: we vieren gezamenlijk het 30-jarige
jubileum van HOVO Brabant en Sed Vitae met Vensters op de wereld in een mooie zaal van
het Willem II stadion met ruime parkeerruimte en een heel interessant programma.
De directeur van HOVO Brabant, Petra van Ruiten en de voorzitter van Sed Vitae, Jan Ooms,
belichten de achtergronden van zowel HOVO Brabant als van Sed Vitae.
Gastspreker Leo Bormans’ inleiding gaat over “Geluk en hoop in nieuwe tijden”: Wat leert het
wetenschappelijk onderzoek naar hoop en geluk ons over welzijn en welbevinden, ook in
moeilijke tijden? Josée Claassen, kunsthistorica, vertelt interessant over beeldende kunst in
combinatie met (klassieke) muziek. Christ Klep, leidt zijn gehoor internationale betrekkingen in
en wat zich nog meer in de wondere wereld van oorlog en vrede, defensie, politiek en
maatschappij afspeelt. Peter Burgers, docent geschiedenis, is de bedenker en maker van
'Tijdreizigers' op het YouTube-kanaaldocent geschiedenis: innovatief en passend in onze tijd!
U wilt daar bij zijn! Ga naar: https://www.hovobrabant.nl/30-jarig-jubileum-hovo-brabant-sedvitae; gebruik de kortingscode, alleen voor SV-leden die contributie betaalden: “SV30korting”
[N.B. Ervaring van velen: het inloggen op de HOVO Brabant-website lukt niet. Uw naam en
wachtwoord kloppen niet, staat er als reactie. Wat kunt u volgens mij doen?
Klik aan “wachtwoord vergeten?”.En zowaar, dan bent u ineens ingelogd. Dan klikt u de link naar
Studiedag HOVO Brabant en Sed Vitae ter ere van het 30-jarig jubileum “Vensters op de wereld”

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
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