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In deze nieuwsbrief 

• Excursie naar het glas museum en glasblazerij in Leerdam 
• Openbare les Yael de Haan 
• De Uithoflijn gaat er komen  
• Activiteiten voor alle leden 
• Agenda 

 
 
Excursie naar het glas museum en glasblazerij in Leerdam 
Op woensdag 27 maart heeft de werkgroep van het Domein Natuur en Techniek een excursie naar het glas 
museum en glasblazerij in Leerdam georganiseerd. 
Alle leden van onze vereniging zijn welkom, Leden van FNT hebben voorrang, we kunnen nog enkele 
deelnemers accepteren Vol is Vol. 
  
Het programma 
Rond 11.00 uur bezoek aan het museum (niet verplicht) entree 9 euro of museumjaarkaart. 
12.15 uur verzamelen bij de ingang van het museum en wandelen naar de Cochius Keuken voor een uitgebreide 
High Tea als lunch. 
14.00 uur worden we verwacht in de glasblazerij voor een demonstratie van de glasblazers. 
15.30 uur eventueel uitblazen en afzakken bij een borrel. 
  
Vanaf het station Leerdam is het te lopen circa 1.8 km. 20 minuten.  
Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 23 maart per mail naar ferdinand.hermsen@gmail.com 
 
Openbare les Yael de Haan 
Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 4 april 2019 aanwezig te zijn bij de openbare les van Yael de 
Haan. Sinds 1 mei 2018 is zij lector van het Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek (JournalismLab). Het 
lectoraat doet onderzoek naar de impact van digitalisering op de journalistieke praktijk en het journalistieke 
onderwijs. Hierbij zal het zich in komende jaren toeleggen op de vraag hoe de onafhankelijke journalistieke 
professional zich staande houdt én hervindt te midden van de vele digitale veranderingen van het afgelopen 
decennium. Het lectoraat maakt deel uit van het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad. 
 
Praktische informatie 
Datum: donderdag 4 april 2019  
Tijd: 15.30 -18.00 uur  
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (Utrecht Science Park) 
Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op deze site van de HU. 
 
 

 

mailto:ferdinand.hermsen@gmail.com
https://www.hu.nl/padualaan-101-utrecht
https://www.onderzoek.hu.nl/Evenementen/Openbare-les-Yael-de-Haan


De Uithoflijn gaat er komen 

 
Na een heel lange voorbereidingsperiode, vertragingen, budgetoverschrijdingen en politieke discussies in 
Gemeente, Provincie, organisaties in de Uithof en de bouwbedrijven, zijn de testritten met de tram van 
Utrecht-CS naar USP de Uithof vice versa inmiddels begonnen. Lees verder  https://trajectum.hu.nl/pas-op-de-
tram-rijdt-echt/ 
 
 
Activiteiten voor alle leden 
Door de werkgroepen van de verschillende domeinen zijn de komende periode verschillende activiteiten 
georganiseerd. In vorige nieuwsbrieven of persoonlijke mailberichten heeft u hierover al informatie ontvangen. 
De activiteiten worden door de werkgroepen georganiseerd voor leden van hun eigen domein, maar veelal zijn 
ook alle andere leden van de vereniging welkom 
Hierbij nog een korte opsomming: 
 

• Donderdag 21 maart: In het kader van Leden voor Leden houden Ad van Dooren en Fred Hermsen een 
lezing voor alle belangstellende leden. Meer informatie en aanmelding in de Nieuwsbrief van Februari 
2019. 

 
• Donderdag 27 maart: Excursie naar het glas museum en glasblazerij in Leerdam, meer informatie in 

deze Nieuwsbrief 
 

• Donderdag 4 april: Filmcafé in het Louis Hartlooper Complex, meer informatie op de site van Oud Goud 
in de Nieuwsbrief van Februari 2019. 

 
• Dinsdag 30 april: Stadswandeling met ’t Gilde in Amersfoort. Georganiseerd door de werkgroep van het 

domein Maatschappij en Recht, na 1 april zijn ook andere leden van de vereniging welkom. Meer 
informatie en aanmelding op de site van de werkgroep. 
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• Woensdag 15 mei: Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter van het CvB. Alle leden zijn welkom. Meer 
informatie en aanmelding op de site van Oud Goud in de Nieuwsbrief van Februari 2019. 

 
• Dinsdag 24 september: Boottocht over het Naardermeer. Georganiseerd door de werkgroep van het 

domein Maatschappij en Recht.  Meer informatie en aanmelding op de site van de werkgroep. 
 
 
Agenda 
Donderdag 21 maart 2019 13:30 uur - Lezingen Ad van Dooren en Fred Hermsen 
Donderdag 27 maart 2019 vanaf 11:00 uur - Excursie naar het glasmuseum en glasblazerij in Leerdam 
Donderdag 4 april 2019 12.00 uur - Filmcafé in het Louis Hartlooper Complex. 
Dinsdag 30 april 2019 11:00 uur - Stadswandeling met ’t Gilde in Amersfoort 
Woensdag 15 mei 2019 14:00 – 17:00 uur - Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter van het CvB van de HU. Het 
onderwerp van deze bijeenkomst is: Inclusie en Diversiteit. 
Vrijdag 21 juni 2019 10e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
Dinsdag 24 september 2019 14:00 uur -Boottocht over het Naardermeer 
Vrijdag 8 november 2019 13:30 uur - Algemene Ledenvergadering. 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
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