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• Ingebruikname Nieuw HU-gebouw tijdens de Dag van de Duurzaamheid 10 oktober 
• Aanmelding voor Algemene Ledenvergadering 
• Archeologie met een oud medewerker 
• NUZO ouderendelegatie zoekt versterking 
• Uitnodiging Openbare les Vivienne de Vogel en Jacqueline Bosker 
• Agenda 

 
 
Ingebruikname Nieuw HU-gebouw tijdens de Dag van de Duurzaamheid 10 oktober 
Woensdag 10 oktober 2018, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, staat voor Hogeschool Utrecht 
in het teken van het thema ‘hier komt alles samen’. De HU viert daarmee het samenbrengen van al 
haar activiteiten op het Utrecht Science Park. We nodigen u uit dit met ons mee te vieren! 
 
Met trots presenteren wij die dag de impact die wij met ons onderwijs en onderzoek samen met onze 
USP-partners hebben op ‘de Stad van Morgen’. Dat doen we met een Open Podium Route waarbij u 
kennis kunt maken met projecten als armoedebestrijding, inclusie, vitaliteit, de HU Techlabs en het 
internationaal bekroonde Selficient-huis. Ook lichten we een tipje van de sluier op over onze ambities. 
De dag wordt afgesloten met een symposium. 
Aanwezig zijn? Klik hier en meld u direct aan 
 
Programma 
12:30 - Lunch in stijl op Padualaan 101    
13:30 - Rondleiding langs de Open Podium Route 
             In alle HU-gebouwen presenteren collega’s en studenten activiteiten en 
             projecten die de 17 VN-doelen betreffen, waaronder het Selficient-huis 
             en de HU Techlabs. 
15:00 - Ontvangst symposium ‘Impact op de Stad van Morgen’ in het atrium 
             van Heidelberglaan 15 
15:30 - Start symposium ‘Impact op de Stad van Morgen’ op Heidelberglaan 15 
             Topsprekers als Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad en oud-minister 
             van VROM) en Marjan Minnesma (directeur Urgenda), maar ook 
             Arie Koornneef (directeur ASN Bank) en Talitha Muusse (social 
             entrepreneur), die deelnamen aan de expeditie naar Spitsbergen, 
             belichten hier diverse kanten van duurzaamheid. 
17:00 - Borrel met duurzame markt in het atrium van Heidelberglaan 15 
18:30 - Einde programma 
 
Graag tot ziens op 10 oktober! 
 

 

http://www.huontwikkelt.nl/aanmeldformulier-event-hu-op-het-usp/
https://www.hu.nl/studenten-hu-bouwen-selficient-huis-op-utrecht-science-park


Met vriendelijke groet, 
  
Jan Bogerd, Anton Franken en Tineke Zweed, 
College van Bestuur 
Hogeschool Utrecht 
 

 
 
Aanmelding voor Algemene Ledenvergadering 
Zoals eerder vermeld vindt op vrijdag 9 november weer de jaarlijkse Algemene ledenvergadering 
plaats. 
Locatie:  ruimte 5.052, Heidelberglaan 15 Uithof, Utrecht 
Tijd:  vanaf 13:30 uur ontvangst met koffie en thee 
Toegankelijkheid van het gebouw 
Het gebouw heeft twee liften, een mindervalidentoilet op elke verdieping, parkeergelegenheid voor 
mindervaliden en zijn er vrijwel geen drempels in het gebouw. 
 
Na de ALV volgt een Algemeen programma, met een welkomstwoord door Hans Monpellier, directeur 
van het Institute for Finance & Accounting . Vervolgens zal Mark Zanstra, docent van het jaar 2018, 
zijn voordracht houden. 
Na afloop is er een afsluitende borrel met hapjes. 
 
U kunt zich via deze link aanmelden voor de ALV op 9 november 2018. 
 
De Agenda en Vergaderstukken zijn opgenomen in het Oud Goud Magazine. 
 
 
Archeologie met een oud medewerker. 
Donderdag 15 november organiseert de werkgroep FG een "archeologische verkenning". Nico 
Holvast, vrijwilliger bij Archeologische werkgroep Utrecht zal samen met een gids van museum 
Castellum Hoge Woerd u resultaten tonen van opgravingen in het Leidsche Rijn gebied. Behalve dat u 
veel te zien en te horen krijgt mag u ook, in de provincie gevonden scherven, bij elkaar zoeken. Voor 
deze activiteit kunnen ook geïnteresseerden van andere domeinen/faculteiten zich opgeven.  Meer 
info en aanmelden via deze link.   
 
Wat: Archeologische verkenning in en om Utrecht en rondleiding in Castellum de Hoge Woerd. 
Wanneer:  Donderdag 15 november 2018 van 11:00 - 13:00 uur 
Waar:    Castellum Hoge Woerd 
Bezoekadres:   Hoge Woerdplein 1, 3454 PB, UTRECHT 
Navigatieadres:  Groenedijk 1, De Meern 
 
Kosten: € 10.- (inclusief koffie en lunch) 

http://www.huontwikkelt.nl/welkom-op-heidelberglaan-15/
http://www.trajectum.hu.nl/docent-van-het-jaar-2018-mark-zanstra/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3_wQzkS9T3s0oel26GoAHnpjlDVhKy4im8mKjK3Sz7ZV_ug/viewform
x-apple-data-detectors://3/
https://husite.nl/oudgoud/bestuur-en-werkgroepen/fg/
https://husite.nl/oudgoud/bestuur-en-werkgroepen/fg/


Maximum aantal deelnemers 20. 
 
 
NUZO ouderendelegatie zoekt versterking 
Van het Netwerk Utrecht OuderenZOrg ontvingen we onderstaand verzoek. 
 
Beste NUZO Partner, 
  
De NUZO ouderendelegatie zoekt versterking. De afgelopen 10 jaar hebben de leden van de 
ouderendelegatie veel werk verzet. De NUZO Ouderendelegatie krijgt veel verzoeken NUZO intern en 
extern om mee te denken en mee te doen.   
   
Graag vragen wij u dan ook om ons te helpen en de bijgevoegde vacature te verspreiden binnen uw 
organisatie en onder uw contacten met ouderen. Of als u al een oudere op uw netvlies heeft die hier 
mogelijk in geïnteresseerd is dan horen wij dit graag.   
  
Wij zijn op zoek naar meerdere ouderen. Het gaat om een oudere die: 

• is geïnteresseerd in de ontwikkelingen in ouderenzorg en –welzijn en wonen 
• is in staat de eigen situatie te overstijgen 
• is bereid tijd en energie te investeren in de activiteiten van de ouderendelegatie 
• is in staat oplossingen te zoeken en te verwoorden 

Wij bieden en unieke en inspirerende samenwerking tussen partners en ouderen in de Utrechtse 
regio. Voor de volledige vacaturetekst verwijzen wij u graag naar de bijlage of zie hier op onze 
website. 
  
Alvast hartelijk dank voor het verspreiden en meedenken.  
  
Met vriendelijke groet, mede namens Elisabeth van Oostrum, UMC Utrecht 

 
 
 
Uitnodiging Openbare les Vivienne de Vogel en Jacqueline Bosker 
Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 8 november 2018 de openbare les bij te wonen van 
Vivienne de Vogel en Jacqueline Bosker, getiteld: 'Over ankers en verbindingen. Professionaliteit 
en continuïteit in het forensisch sociale domein.' 
 
Beiden zijn ze werkzaam als lector bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader, welke onderdeel uit 
maakt van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. In deze openbare les wordt het 
onderzoeksprogramma van het lectoraat voor de komende jaren uiteenzetten. 
Voor meer informatie en aanmelding klikt u op deze link. 
 
 
Agenda 

• Zondag 7 oktober 2018. Weekend van de Wetenschap in Utrecht Science Park onder andere 
met de HU en UU. 

• Woensdag 10 oktober 2018, Dag van de Duurzaamheid en Opening nieuw HU gebouw 
Heidelberglaan 15. 

• Donderdag 11 oktober 2018, 15:00 uur – 17:00 uur. Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, 
Utrecht Science Park. Openbare les Paul Drijvers. 

• Donderdag 8 november 2018. 14:30 tot 17:30 uur, Padualaan 101 Utrecht. Openbare les 
Vivienne Vogel en Jacqueline Bosker 

http://www.nuzo-utrecht.nl/Nieuws/Post/2172/De%20Ouderendelegatie%20van%20het%20NUZO%20-%20Netwerk%20Utrecht%20Zorg%20Ouderen-%20zoekt%20versterking
http://www.nuzo-utrecht.nl/Nieuws/Post/2172/De%20Ouderendelegatie%20van%20het%20NUZO%20-%20Netwerk%20Utrecht%20Zorg%20Ouderen-%20zoekt%20versterking
https://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie/Werken-in-een-Justitieel-Kader
https://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie
https://www.hu.nl/openbare-les-vivienne-de-vogel-en-jacqueline-bosker
https://www.weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/?filter%5Blat%5D=&filter%5Blng%5D=&filter%5Bsearch%5D=utrecht&_ga=2.30539391.1929601556.1536567088-1308756275.1531222668
https://onderzoek.hu.nl/Evenementen/Openbare-Les-Paul-Drijvers
https://www.hu.nl/openbare-les-vivienne-de-vogel-en-jacqueline-bosker
https://www.hu.nl/openbare-les-vivienne-de-vogel-en-jacqueline-bosker


• Vrijdag 9 november 2018 13:30 – 17:30 uur. Heidelberglaan 15 Utrecht. 
Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud. 

• Woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019. Onderwijsfestival HUnext19 in de 
Werkspoorkathedraal Utrecht. 

 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
 
   
 

 

 
   

 

https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

