
SV-nieuws FEBRUARI 2023  
non scholae Sed Vitae discimus 

https://www.sedvitae.nl   

***  Agenda  *** 
======== 

* 8 februari 2023 tweede bezoek Würth-collectie in Den Bosch 
*  

**************  
*U ontvangt weldra onze  

 “enquête waardering” leden Sed Vitae* 
****************  

8 februari: tweede kans, een bezoek aan Kunstlocatie Würth  
=>>  z.o.z. bovenaan => => 

****************  
* 21 maart 2023 dagexcursie *  

 * Centrum en Leerfabriek KVL, Oisterwijk * 
Het EKWC is een internationaal centrum voor keramiek kunstenaars.  

De fabrieksgebouwen op het terrein van de Leerfabriek KVL zijn gerestaureerd.  
Dit terrein biedt nu een levendige plek voor werken en wonen. Wachtlijst 

****************
19 april : Lezing ASML door ex-directeur Wim Troost en bezoek ASML volgeboekt 

****************  
13 april 2023, 14.00 uur ALV bij Boerke Mutsaers Vijverlaan 2, Tilburg
u ontvangt per mail een aparte uitnodiging voor deze Algemene Ledenvergadering  

Één van de agendapunten: uitslag enquête en discussie  
======== 

=>  ONDER VOORBEHOUD =>
 •  Lezing: “De wolf” 

*  Museum- en operabezoek, Duitsland  •  
•  Markerwadden  •

• Biënnale h3h in Oosterhout juni / juli 2023 *

Contributie 2023  
Het is weer tijd van het jaarlijks overmaken van contributie van Sed Vitae ad € 15,00  
naar onze rekening bij de Rabobank => => => nl.: 
NL22 RABO 0320 3888 16 t.n.v. Sed Vitae  
onder vermelding van: Contributie 2023.

Gelukkig blijft ook dit kalenderjaar de contributie gelijk aan die van  
voorgaande jaren.Mocht u aan het Studiefonds Sed Vitae willen  
bijdragen, dan kunt u uw contributie ad € 15,00 verhogen  
ten behoeve van minder draagkrachtigen  
die een cursus bij HOVO Brabant willen volgen. 
Zie voor details de achterzijde van deze brief en de website: 

Een keertje een attentie?
In het kader van het idee “meer contact met onze leden” van uw 
bestuursleden borrelde het idee op u bijvoorbeeld bij een kroonjaar een 
boeketje te sturen. 
Vindt u dat een goed initiatief en wilt u daarvoor in aanmerking komen,  
hebben we natuurlijk uw geboortedatum nodig. 
Stuur deze geboortedatum daarom naar ledenadministratie@sedvitae.nl
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking,  
bestuursleden Sed Vitae

EKWC,  
internationaal  centrum keramiek

mailto:ledenadministratie@sedvitae.nl
https://www.sedvitae.nl
http://leerfabriekkvl.nl/


Korte impressie excursie Kunstlocatie Würth, 20 januari 2023  
Expositie Christo en Jeanne Claude plus UITNODIGING 8 februari
Kunstlocatie Würth is een echte verrassing: een speciale locatie in een bedrijfsgebouw waar kunst tentoon is 
gesteld. Het is bekend dat in bedrijfsgebouwen en kantoren kunstwerken hangen of staan, maar een hele 

verzameling is toch wel bijzonder.  
Vanwege het 20-jarig bestaan van kunstlocatie Würth in ’s- 
Hertogenbosch is een tentoonstelling samengesteld van 
werken van Christo en Jeanne-Claude. Een 
kunstenaarsechtpaar van wie je hun achternamen niet 
hoeft te noemen, om te weten over wie het gaat.

Na een tocht door de dikste sneeuw van dit jaar zijn we 
door de gastvrouw en Brigitte, de rondleidster, warm 
welkom geheten. Koffie/thee en Bosse Bollen stonden 
klaar. Het duurde even voordat iedereen binnen was, maar 
14.30 uur kon Brigitte met de rondleiding beginnen. Al bij de 

uitnodiging kregen we een uitgebreid gidsje; dus we waren al enigszins geïnformeerd. Persoonlijke aanvullingen, 
de toelichting bij de werken en de informatie over de kunstenaars door Brigitte, maakten de middag tot een mooi 
geheel. Tot slot konden we nog een film over de constructie van “de Valley Curtain” in Colorado bekijken. Een 
interessante afsluiting van de bijeenkomst.Helaas waren van de 30 aangemelde deelnemers maar 16 mensen 
aanwezig;  
14 deelnemers bleven door de winterse omstandigheden veilig thuis.  
Anc Burggraaf, verslag en foto’s

Maarrrr …. u kunt nog mee, óók als u zich niet eerder aanmeldde. Grijp deze gelegenheid,  
om deze interessante Expositie Christo en Jeanne-Claude ook te hebben gezien  

die nog maar tot en met zondag 5 maart loopt.  
         Meer info en aanmelding (uiterlijk zondag 5 februari) bij:  

         Francis Huisman, francis.huisman@wxs.nl of 06 22339042  
         De kosten: €10,-- voor leden Sed Vitae en €12,-- voor introducées  

         NL22 RABO 0320 3888 16 t.n.v. Sed Vitae, 8 februari ACTIVITEITEN

 

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. 

 Benader Peter van den Oetelaar, petervdoetelaar@home.nl  073-6414879  
voor nadere inlichtingen  

     
Andere leden als contactpersoon Sed Vitae  

voorzitter Jan Ooms   voorzitter@sedvitae.nl   06-21557865  
 penningmeester Henk Doff   penningmeester@sedvitae.nl   06-83161835

    secretaris Cocky Verweij   secretaris@sedvitae.nl   06-22754200
      ledenadministratie: Mariëtta d’Arnaud   ledenadministratie@sedvitae.nl    

06-19680691     Maczekstraat 38      CC 4849  Dorst 
   Verandert u van e-mail? Geef dat door aan ledenadministratie@sedvitae.nl  

   Activiteiten: Mevr. Francis Huisman  francis.huisman@wxs.nl  06 22339042
   Publicaties  Cocky Verweij  06-22754200    webmaster@sedvitae.nl       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