
Beste mede-leden, 
Als uw nieuwe penningmeester, heb ik moeten constateren dat 90 van u de contributie voor dit jaar,  
ad € 15,00, nog niet heeft betaald. Nu deze “ter herinnering” in de maandbrief opnemen, is voor mij 
gemakkelijker te realiseren dan alle betrokkenen individueel een briefje te sturen.  
Dus, verontschuldigingen, als u wel uw contributie heeft betaald! 
 
Voor de 90 betrokkenen 
Hoort u bij deze 90, bent u deze betaling, waarschijnlijk vergeten, doordat u geen expliciete herinnering in januari, 
februari of maart in 2022 kreeg. Mijn vriendelijke, doch dringende verzoek is dan ook, dat u, indien u zich bij die 90 
leden weet, die € 15 per ommegaande over te boeken naar NL22 RABO 0320 3888 16 ten name van 
SED VITAE. Een hoger bedrag is altijd welkom, ter ondersteuning van ons Studiefonds.  

Verzoek 
Ik hoop met dit verzoek in ieder geval dat alle betrokkenen per ommegaande tot overschrijving zullen 
overgaan. Wie dat niet doet, zal ik individueel aan moeten spreken/-schrijven. 
 
Idee 
Om te voorkomen  dat u weer een ‘aanmaning’, krijgt, kunt u tijdens het betalingsproces van uw bank, de 
frequentie van deze betaling op “jaarlijks”  zetten. Het al of niet overnemen van deze suggestie, laat ik 
graag aan u over.  
Bovendien, om te voorkomen dat u weer per ongeluk niet aan de betaling van de SV-contributie denkt 
– wat ik me goed kan voorstellen - stuur ik u allen in het vervolg in januari een herinnering. Hopelijk 
moet ik u vervolgens niet meer persoonlijk aan te spreken 
  
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking, 
Met vriendelijke groet, Henk Doff   
 penningmeester@sedvitae.nl 
Rekeningnummer: NL22 RABO 0320 3888 16  ten name van SED VITAE              

SV-nieuws AUGUSTUS 2022  
non scholae Sed Vitae discimus 

https://www.sedvitae.nl   
met Sed Vitae doet u méé!

Inhoud en Agenda 

Oproep van uw penningmeester aan 90 leden  
6 sept ACTIVITEITEN Voorlinden

13 sept viering jubilea HOVO Brabant en Sed Vita
13 okt  ACTIVITEITEN Luik 

21 nov  ACTIVITEITEN Hildegard van Bingen 
Vooraankondiging ALV 13 april 2023

Dinsdag 6 sept Excursie naar Museum Voorlinden, Wassenaer  
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 koffie 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 film 
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                      
De kosten € 71,50 leden Sed Vitae; € 76,50 introducé(e)s. Incl. busvervoer, koffie etc, 
entree à €19,50, rondleiding museum. Excl. lunch en nazit.   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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 Jan Ooms   voorzitter@sedvitae.nl   06-21557865  

 penningmeester Henk Doff   penningmeester@sedvitae.nl   06-83161835
    secretaris Cocky Verweij   secetaris@sedvitae.nl   06-22754200

      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!  

   Activiteiten: Mevr. Francis Huisman  francis.huisman@wxs.nl  06 23390422
   Publicaties  Cocky Verweij  06-22754200    webmaster@sedvitae.nl      

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-geld-
te-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-sed-
vitae; 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” 

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!
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