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 VERENIGING OUD GOUD  
 Maart 2019    

  
 
 

ACTIVITEITEN-ACTIVITEITEN-ACTIVITEITEN 
 

In deze extra nieuwsbrief worden de activiteiten die voor de leden georganiseerd worden nogmaals 
onder de aandacht gebracht. 
In verband met de organisatie wordt u verzocht zich spoedig in te schrijven via de aangegeven links. 
 
 
 
Donderdag 21 maart 2019  
 
 
Lezingen voor leden door leden 

 
Donderdag 21 maart zullen onze leden Ad van Dooren 
en Fred Hermsen een lezing houden voor alle 
belangstellende leden. 
 
Deze zullen gehouden worden in het HU-gebouw aan 
de Heidelberglaan 15, in de ruimte ConceptSpace. 
 
 
 
 
 
 

Kort programma: 
Vanaf 13.30:  inloop 
14.00-15.00: Lezing Ad van Dooren: Rationeel en intuïtief gedrag 
15.00-15.15: Korte thee/ koffiepauze 
15.15-16.15: Lezing Fred Hermsen: reisverslag fietstocht naar Santiago de 
Compostella.  
16.15-17.00: Daarna borrel en hapjes. 
 

Aanmelden : klik hier . Het maximaal aantal deelnemers is 30. 
 
Donderdag 4 april 2019  
 
Filmcafé in het Louis Hartlooper Complex 
 

 

https://goo.gl/forms/sZIOnMhTURu5XcUj1


Als vervolg op onze succesvolle filmuitjes organiseert 
de werkgroep VOG-Gezondheid op 4 april 2019 
wederom een filmuitje. Het wordt dit keer weer een 
“Filmcafé”. Dit is de nieuwe benaming voor het 
Beeldenkabinett zoals wij dit enige jaren gewend 
waren. Wat gebleven is, is de opzet. Ook dit jaar 
zal Constant Hoogenbosch ons in de Kabinettzaal van 
het Louis Hartlooper Complex meenemen langs veel 
filmfragmenten en ons voorzien van vele 
wetenswaardigheden en anekdotes. 

Het thema deze keer is: Bucketlist? – Wil je dat Constant ook voor jouw mogelijke bucketlist inspiratie 
geeft, geef dan op het aanmeldformulier een trefwoord op. 
 
PROGRAMMA: 

 12.00 – 12.30 uur             Ontvangst met broodje en koffie/theebuffet 
 12.30 – 13.30 uur             Filmcafé 
 13.30 – 13.50 uur             Pauze met koffie/theebuffet 
 13.50 – 14.50 uur             Vervolg Filmcafé 
 14.50 – 16.00 uur             Napraten en Borrel 

Alle activiteiten zijn in de Kabinettzaal. 

Eigen bijdrage: € 15.- (Dit is inclusief koffie en lunch en borrel achteraf) 
Dit bedrag svp vooraf overmaken op: Iban: NL29 INGB 0002 5220 80 – t.n.v. W. Th. A. Coenen ovv 
Filmcafé. 
Het maximaal aantal deelnemers 40. 
Deze activiteit is toegankelijk voor alle leden van Oud Goud. (Dus ook voor de leden van de overige 
werkgroepen van de VOG.) 
Aanmelden:  via deze link 
 
 
Woensdag 15 mei 2019  
 
Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter CvB 

 
 
Op woensdag 15 mei 2019, 14.00 – 17.00 uur, zal Jan Bogerd ons weer bijpraten over 
zaken die spelen bij de HU.  
De middag zal dit keer in het teken staan van Inclusie en Diversiteit. 
De locatie zal bekend gemaakt worden in een volgende nieuwsbrief. 

Aanmelden: klik hier  
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
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