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

 * Keramisch WerkCentrum en Leerfabriek KVL * 
* Oisterwijk *  

WACHTLIJST 
   

*. 19 april !  2023 dagexcursie * 
Lezing ASML door ex-directeur ir. Wim Troost en  

bezoek Experience Centre ASML.
volledig volgeboekt =>>> z.o.z.

 
* 13 april 2023 ALV bij Boerke Mutsaers, Tilburg *

Daarna speelt een duo bestaand uit een saxofonist en een gitarist, jazz 
 

<=  Nog onder voorbehoud =>
 • Lezing: “De wolf” *  

*  Museum- en operabezoek, Duitsland  *  
•  Markerwadden  •  

  •  Biënnale h3h in Oosterhout juni / juli 2023 *

SV-nieuws MAART 2023  
non scholae Sed Vitae discimus 

https://www.sedvitae.nl   

OPROEP aan u, onze leden

We zijn een vereniging waarvoor leden taken op zich nemen, zoals:
in het Bestuur

in de commissie Activiteiten  
het voeren van de Ledenadministratie  

en voor Publicaties het schrijven van de Maandbrief 
en het onderhouden van de website sedvitae.nl

De website is niet actueel, evenals de menustructuur. 
Enkele invullers van de enquête hebben dit ook opgemerkt. 

Hoe lossen we die onvolkomenheden op?
Wellicht bent u degene die een handje kan en wil toesteken?  

Meld u bij webmaster@sedvitae.nl, als u:
vertrouwd met het programma WordPress bent 

en u de menu’s van onze website kunt bijwerken.
 

Dan de Ledenadministratie die Mariëtta d’Arnaud voert.
Dat is op zich al een flinke klus,  

terwijl de Ledenadministratie steeds meer taken toegewezen krijgt.
Wie van u kan en wil daarvoor ondersteuning bieden?

Meld u aan bij: ledenadministratie@sedvitae.nl 

Alvast heel veel dank voor uw positieve reacties, met hartelijke groet. 
mede namens het bestuur van Sed Vitae,  

Cocky Verweij  secretaris@sedvitae.nl 
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Vulde u ons enquêteformulier in? Dank u wel!
Aarzelde nog eventjes? Vul dat formulier dan toch maar in. Alvast veel dank!
 
De reacties die we van 35 leden hebben ontvangen, hebben ons nuttige informatie opgeleverd.
Met betrekking tot Maandbrief (soberder!) en website (hoofdmenu herzien) zijn we meteen  
aan de slag gegaan, maar in de website zijn veel meer aanpassingen nodig, is gebleken. 
 
jazz vermoeden we dat er veel meer onder onze leden leeft: schroom dus niet  
en geef uw mening niet alleen over de onderwerpen die op het formulier staan.  
Want er is ook plaats voor uw mening over aandachtsgebieden en/of activiteiten  
die we niet in deze enquête hebben opgenomen.

Daarom hebben we besloten het formulier langer op de website te laten staan,
zodat we van meer leden reacties kunnen ontvangen.

Beantwoord alleen die vragen die voor u relevant zijn. 
En, wilt u geen reacties op uw antwoorden ontvangen, dan laat u uw naam  etc. weg 

Klik op deze link: https://www.sedvitae.nl/home/enqueteformulier-sedvitae/

Ledenadministratie  Mariëtta d’Arnaud    
voorzitter SV Jan Ooms    ————— 
penningmeester Henk Doff      ——— 
secretaris Cocky Verweij   ————— 
Activiteiten Francis Huisman       ——
Publicaties  Cocky Verweij   ———— 
St.Studiefonds Peter van den Oetelaar 

De contactpersonen Sed Vitae  

ledenadministratie@sedvitae.nl  —  06-19680691  
voorzitter@sedvitae.nl      ————  06-21557865     
penningmeester@sedvitae.nl   —— 06-83161835 
secretaris@sedvitae.nl    ————   06-22754200  
francis.huisman@wxs.nl  ——— —  06 22339042  
webmaster@sedvitae.nl       ———  06-22754200  
petervdoetelaar@home.nl   ———   073-6414879

Laatste bericht met betrekking tot de excursie naar ASML 

De excursie naar ASML in Veldhoven op 19 april is met 45 deelnemers volledig 
volgeboekt. Er is een lange wachtlijst. Heeft u deze ronde gemist en zou u toch graag een 
keer deelnemen? Wacht dan verdere berichtgeving van de activiteitencommissie  
af of stuur een mailtje naar francis.huisman@wxs.nl 
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