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Lustrum 2018 in het Spoorwegmuseum 
Het 3de Lustrum, dat op 6 april is gevierd, was een daverend succes! Het speelde zich af in 
en rond het Spoorwegmuseum, voor de Hogeschool een bekende plek en voor het Lustrum 
een uitgelezen plek. Nadat we met een broodje o.a. door Jan Bogerd waren welkom 
geheten, volgden de programmaonderdelen, samengesteld door het team van Hans Merkx. 
Het aanbod van workshops was geweldig groot en divers, zoals o.a. topstudenten die over 
een excellent onderdeel in hun studie vertelden, een rondleiding met Ad van Liempt langs 
de huizen van de Maliebaan, die belangrijk waren in de 2de wereldoorlog, een wandeling 
met een gids langs de hofjes van Utrecht en ga zo maar door. Binnenkort volgt een 
uitgebreider verslag van deze fantastische dag, die we afsloten met een heerlijk dinerbuffet 
waarbij het lustrum team uitgebreid bedankt werd voor het organiseren van deze perfecte 
dag! 

  
Voor foto’s van deze schitterende dag zie de Lustrumpagina op de website van Oud Goud 

  

  

Plannen voor de zomer? Vergeet de zomeracademie van HOVO Utrecht niet! 

Voor mij ligt het prachtige programmaboekje met het 
overzicht van de lezingen/cursussen en excursies die HOVO Utrecht deze zomer 
organiseert. Kent u HOVO Utrecht nog niet? Wij zijn een onderwijsinstelling voor mensen 

  

https://husite.nl/oudgoud/lustrum/


vanaf 50 jaar en bieden cursussen op universitair en hbo-niveau in Utrecht en Amersfoort 
van allerlei onderwerpen.   

We starten de zomeracademie op zaterdag 30 juni met een bezoek aan Burgers’ Zoo, 
samen met uw kleinkind(eren) onder begeleiding van ‘apenkenner’ dhr. prof. dr. Jan van 
Hooff, met het thema ‘Ruzie in het dierenrijk’. Ook voor groot en klein is de cursus ‘Grote 
goden’. 
Heeft u meer interesse in geschiedenis, dan kunt u zich inschrijven bij de cursus sterke 
vrouwen in oorlogstijd of misschien minder bekend; Keltische vrouwen die ‘hun mannetje’ 
stonden. Ook bieden wij excursies in de regio Utrecht bijvoorbeeld een rondwandeling door 
de binnenstad van Utrecht of juist over het buitenplaatsenlandschap. 
Kunst en cultuur mag in dit programma ook niet ontbreken evenals natuurwetenschappen 
en geneeskunde. Niet alleen cursus volgen maar ook actief eigen werk inbrengen? Dat kan 
bij de cursus ‘Schrijven is blijven’.  Altijd al meer willen weten over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de Utrechtse Botanische Tuinen? Dan kiest u voor de cursus ‘Een kijkje 
achter de schermen’. 
En als u zich niet meteen wilt vastleggen voor een cursus, kunt u kennismaken met HOVO 
Utrecht tijdens de open dag op donderdag 26 juli. Wij geven u dan een voorproef van het 
cursusseizoen 2018-2019. Bij de start geeft Prof. dr. V. Icke een lezing “Buitenaardse 
buren” en deelname is gratis. 
Ik hoop dat ik uw belangstelling voor de zomeracademie heb kunnen wekken en nodig u 
van harte uit om het hele programma te bekijken op onze vernieuwde 
website www.hovoutrecht.nl 
Graag tot ziens! 
Karin Knegt, Bureau HOVO Utrecht 
  

  

Excursie naar het KNMI 
De Werkgroep FE organiseert op woensdag 9 mei 2018 een excursie naar het KNMI in de 
Bilt. De aanmelding is opengesteld voor alle leden van Oud Goud. 
  
Wat houdt de rondleiding in? Het zijn voordrachten over de organisatie en vakgebieden van 
’t KNMI, zoals over de historie van het instituut, over klimaat (‐verandering), over het weer, 

over seismologie en nog veel meer. Meer weten over het KNMI? Klik hier. 
  
De rondleiding begint om 10.00 u en duurt tot 14.30 u. De excursie bestaat uit een aantal 
presentaties en een rondleiding door het museum, het seismisch paviljoen en het meetveld. 
  
Toegankelijkheid: Voor gehandicapten is deze excursie maar beperkt mogelijk. 
Het maximaal aantal deelnemers is 30. Bij aanmelding krijg je natuurlijk bericht of je wel 
of niet meekan. 
Als je aan deze Oud-Goud-activiteit wilt deelnemen, wil je dat dan via de mail 
doorgeven aan: 
f.t.m.peek@ziggo.nl 
  
  

Workshop Genealogie 

Donderdag 7 juni organiseert de Werkgroep VOG-FG een workshop Genealogie. Deze zal 
gehouden worden in de vergaderruimte op de begane grond van HL7 (Heidelberglaan 7 te 
Utrecht) 
De workshop wordt verzorgd door Eric Stutterheim. 

https://www.hovoutrecht.nl/cursus/ruzie-in-het-dierenrijk-voor-groot-en-klein/
https://www.hovoutrecht.nl/cursus/grote-goden/
https://www.hovoutrecht.nl/cursus/grote-goden/
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https://www.hovoutrecht.nl/cursus/keltische-vrouwen-en-helden-in-middeleeuws-ierland-en-wales/
https://www.hovoutrecht.nl/cursus/schrijven-is-blijven/
https://www.hovoutrecht.nl/cursus/een-kijkje-achter-de-schermen/
https://www.hovoutrecht.nl/cursus/een-kijkje-achter-de-schermen/
https://www.hovoutrecht.nl/open-dag-hovo-utrecht/
http://www.hovoutrecht.nl/
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Het globale programma: 
13:30 entree met koffie of thee. 
14:00 - 15:30 de workshop 

15:30 - 16:30 afsluiting met drankje en hapje 

  
In deze presentatie wordt kort ingegaan op de mogelijke bronnen die je voor het 
stamboomonderzoek kunt gebruiken en de vier hoofdvormen van dit onderzoek. 
  
De keuze van software waarmee je de stamboom kunt gaan bouwen wordt besproken, 
zowel voor de Windows als de Mac omgeving. In beide omgevingen wordt een beperkte 
demonstratie gegeven om te starten met je eigen stamboom. 
  
Tot slot wordt getoond op welke manieren je de ingevoerde gegevens kunt presenteren en 
kunt delen met anderen, inclusief het exporteren van Windows naar de Mac omgeving en 
andersom. 
  
Opgave kan via deze link. Behalve leden van de VOG-FG kunnen ook andere VOG leden 
zich opgeven. Tot 27 mei hebben VOG-FG leden echter voorrang. 
  
Er zijn aan deze activiteit geen kosten verbonden. 
  
  

Elektronisch Patiënten Dossier in je broekzak wint Future Care Challenge 

Wat gebeurt er als 32 studenten een week lang zonder kaders nadenken over de zorg in 
het jaar 2030? Over de functie van een verpleegkundige tegen die tijd? Over een bredere 
en maatschappelijke inzet van personeel? Of over de invloed van technologie? 

Lees hier meer over op de site van U CREATE 

  

  

Afscheidscollege prof. dr.  Marieke Schuurmans 

In 2002 startte Marieke Schuurmans als een van de eerste lectoren aan de HU. Samen met 
lector Mia Duijnstee gaf zij leiding aan lectoraat Verpleegkundige en Paramedische zorg 
voor mensen met een chronische aandoening. 
  
Datum: donderdag 14 juni 2018 

Tijd: 15:00 tot 17:30 uur 
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park 

  
Eind mei ontvangt u meer informatie over het programma en de aanmelding. 
  
  

Symposium en openbare les prof. Dr. Rick de Graaff 
Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 24 mei 2018 aanwezig te zijn bij 
het symposium en de openbare les van prof. dr. Rick de Graaff. Sinds eind 2016 is hij 
lector bij het Lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen. 
Het lectoraat richt zich op versterking van het vakdidactisch onderwijs in de lerarenopleiding 
en van het vreemdetalenonderwijs in de schoolpraktijk. Het lectoraat maakt deel uit van het 
Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht en is onderdeel van een 

https://goo.gl/forms/29XzplKHs4MS1Kkl2
https://ucreate-weconnect.nl/epd-voor-in-je-broekzak-wint-future-care-challenge/


samenwerkingsverband tussen Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht voor 
vakdidactiek in verschillende schoolvakken. 
Meer informatie over het programma en een aanmeldformulier vindt u op de site van het 
lectoraat. 
  
Datum: donderdag 24 mei 2018 
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht  
Tijd: van 13.30 tot 18.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 
  
  

De Blog van Henk Penseel 
Oud Goud-lid Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 
voor Trajectum.  
Ditmaal: Jan Bogerd, Huib de Jong en één visie. Henk constateert dat de visies van Jan en 
Huib nauwelijks lijken te verschillen. 
  
Meer columns vindt u op: http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/ 
  
  

Agenda 

         Donderdag 19 april, 15:30 – 16:30 uur. Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 
10, 3818 KG Amersfoort.  
Afscheid Thoni Houtveen, Lector Geletterdheid. 

         Woensdag 9 mei 2018, 10:00 – 14:30 uur, excursie naar het KNMI in de Bilt 

         Donderdag 17 mei 2018, 12:00 – 17:30 uur, Padualaan 101, Utrecht (Utrecht 
Science Park). 
Openbare les en Symposium Nienke Bleijenberg. 

         Donderdag 24 mei 2018, 14:30 – 17:30 uur, Openbare les Prof. Dr. Rick de 
Graaff. Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht 

         Donderdag 7 juni 2018, 13:00 – 16:30 uur, workshop Genaelogie, Heidelberglaan 7, 
Utrecht Science Park 

         Donderdag 14 juni 2018, 15:00 – 17:00 uur, afscheidscollege prof. dr.  Marieke 
Schuurmans, Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park 

         Zaterdag 30 juni 2018, Start HOVO Zomer Academie 

         Vrijdag 9 november 2018 13:30 – 17:30 uur. 
Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud. 

 

 

Zie voor meer activiteiten en het laatste nieuws ook de Agenda op de site van Oud Goud 
  

https://www.hu.nl/OverDeHU/Evenementen/Openbare-les-Rick-de-Graaff
https://www.hu.nl/OverDeHU/Evenementen/Openbare-les-Rick-de-Graaff
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