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• Het nieuwe RIVM gebouw op de Uithof 
• Alumnibijeenkomst Institute for Engineering & Design met hoogleraar Future Energy Systems 

TU Delft Ad van Wijk 
• HOVO Kennisweek: van weerman tot apengedrag 
• Activiteiten voor alle leden. 
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Presentatie Jan Bogerd op woensdagmiddag 15 mei. 
Tijdens deze presentatie zal Jan ons weer bijpraten over zaken die spelen bij de hogeschool. 
Dit jaar is het onderwerp Diversiteit en Inclusie, gevolgd door een interactieve discussie. 
Kijk wat Jan hierover vertelde tijdens zijn toespraak bij de Jaaropening  

 
 
En kijk hier voor meer informatie over het congres wat de HU in juni organiseert:  

 

https://husite.nl/CvBlog/2018/08/28/de-kracht-van-diversiteit/


Samen werken en studeren in het hoger onderwijs met mensen met een verstandelijke beperking 
 
Een ander voorbeeld hoe de HU omgaat met deze materie vindt u in Trajectum: 
Lees hier over Een programma voor studenten met een vluchtelingachtergrond. 
 
De presentatie van Jan Bogerd vindt plaats op woensdagmiddag 15 mei van 13:30 uur tot 17:00 uur 
In de Concept Space HL15-3.014 Op de Heidelberglaan 15. 
Het programma voor deze middag is als volgt:  
13.30 uur ontvangst voor de ruimte ConceptSpace HL15-3.014 
14.00 uur presentatie doorJan Bogerd met als onderwerp Diversiteit en Inclusie, gevolgd door een 
interactieve discussie over dit onderwerp 
15.30 uur einde bijeenkomst, aanvang borrel 
16.30 uur einde middag. 
 
Aanmelden kan via dit digitale formulier. 
 
 
Bijwonen presentaties van afstudeeropdrachten. 
Bij meerdere opleidingen en  studierichtingen worden de afstudeeropdrachten groots gepresenteerd. 
Bijvoorbeeld met een middag waarbij meerdere opdrachten met multimediale presentaties worden 
getoond.  
Wij vragen ons af of en in welke mate oud-goud leden geïnteresseerd zijn in het bijwonen van dit 
soort presentaties. Door het beantwoorden van deze vragen vernemen wij graag uw mening hierover 
en welke kansen u hierbij ziet. 
 
Het Oud Goud Filmcafe in het Louis Hartlooper complex. 
Als vervolg op onze succesvolle filmuitjes organiseerde de werkgroep VOG-Gezondheid op 4 april 
2019 een “Filmcafé”. Constant Hoogenbosch nam ons in de Kabinettzaal van het Louis 
Hartloopercomplex mee langs veel filmfragmenten en voorzag deze van wetenswaardigheden en 
anekdotes. Leidraad waren trefwoorden die de deelnemers aangaande hun bucketlist kenbaar hadden 
gemaakt. 
>> meer lezen en een overzicht van de getoonde films met koppelingen naar de getoonde fragmenten. 
>> 
 
Het nieuwe RIVM gebouw op de Uithof. 
Aan de Sorbonnelaan, op de plek in de Uithof waar ooit het gebouw van Tandheelkunde stond, later 
het Kruyt-gebouw genoemd, verrijst in rap tempo een nieuw gebouw. Dat is bestemd voor het RIVM, 
het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne. 
Bekijk hier meer details en zie hoe het gebouw met behulp van een glijbekisting met een snelheid van 
10 cm per uur omhoogkomt. 
 

https://www.onderzoek.hu.nl/Evenementen/Samen-werken-en-studeren-in-het-hoger-onderwijs
https://www.onderzoek.hu.nl/Evenementen/Samen-werken-en-studeren-in-het-hoger-onderwijs
https://trajectum.hu.nl/ze-vluchtte-uit-syrie-en-volgt-nu-de-pre-bachelor/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXEKvuNrWqXyyKTcUi28HdOj2lmvSwA6kSFTC8_yVE1bjVSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOb2WTZiHvz1dfhxWTrlAZmXgOx9Q1BE_lnjKzl4cDw2iIxw/viewform
https://husite.nl/oudgoud/2019/04/21/verslag-voorjaarsactiviteit-4-4-19-filmcafe/
https://husite.nl/oudgoud/2019/04/21/verslag-voorjaarsactiviteit-4-4-19-filmcafe/
https://www.wegtotdewetenschap.nl/nieuws/we-gaan-lucht-in


 
 
 
Alumnibijeenkomst Institute for Engineering & Design met hoogleraar Future Energy 
Systems TU Delft Ad van Wijk. 
Op donderdag 16 mei organiseren Ingenium Cabo Bianci, enkele alumni en IED weer een alumnibijeenkomst in 
de theaterzaal van PL99. We hebben buitengewoon hoogleraar Future Energy Systems van de TU Delft bereid 
gevonden ons mee te nemen in de ontwikkelingen die spelen op het gebied van energiesystemen van de 
toekomst. 
  
Het programma: 
18:30 uur - inloop met broodjes 
19:00 uur - welkom 
19:05 uur - lezing Ad van Wijk (buitengewoon hoogleraar Future Energy Systems, TU 
Delft) http://profadvanwijk.com 
20:05 uur - borrel 
21:30 uur - einde bijeenkomst 
 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. 
 
HOVO Kennisweek: van weerman tot apengedrag. 
HOVO; Proeven aan het Utrechtse hoger onderwijs voor 50-plussers tijdens de Kennisweek. 
De Hogeschool Utrecht werkt al vele jaren nauw samen met HOVO Utrecht. HOVO Utrecht is een 
onderwijsinstelling die 50-plussers uitdagende cursussen aanbiedt op hbo en universitair niveau. 
Jaarlijks schrijven bijna 3000 mensen uit de regio Utrecht zich in voor een van de 100 lezingen, 
cursussen of excursies van HOVO Utrecht. Voor de leergierige senioren die nog niet bekend zijn met 
HOVO Utrecht gaat op zaterdag 29 juni de HOVO Kennisweek van start. Tijdens deze week is het 
mogelijk om je in te schrijven voor meerdere korte lezingen en excursies.  
De cursussen worden onder meer verzorgd door Prof. dr. Paul Schnabel, Peter Kuipers Munneke, 
primatoloog prof. dr. Jan van Hooff en vele anderen. 
Lees hier verder..  
 

http://profadvanwijk.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHZo3mOqOHyFAooGIVlqmUeRUMVM2SlpaQ0FJVVNWR1hWWFEwNThUTTJJNi4u
https://www.hovoutrecht.nl/kennisweek/
https://husite.nl/oudgoud/2019/04/25/hovo-kennisweek-van-weerman-tot-apengedrag/


 
 
Meer weten over HOVO Utrecht? Zie www.hovoutrecht.nl 
 
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: 
 

• 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. 

 
• 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. 
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. AANMELDING 
Donderdag 16 mei 2019,  18:30 – 21:30 uur. IED-alumnibijeenkomst met hoogleraar Future Energy 
Systems TU Delft Ad van Wijk. Padualaan 99. 
Vrijdag 21 juni 2019, 10e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
Donderdag 22 augustus 2019, Jaaropening collegejaar 2019-2020. 
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 
 
 
   
 

 

 

http://www.hovoutrecht.nl/
https://husite.nl/oudgoud/bestuur-en-werkgroepen/fmr/
https://husite.nl/oudgoud/bestuur-en-werkgroepen/fmr/
https://husite.nl/oudgoud/nieuws/
https://husite.nl/oudgoud/nieuws/
https://husite.nl/oudgoud/bestuur-en-werkgroepen/fmr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXEKvuNrWqXyyKTcUi28HdOj2lmvSwA6kSFTC8_yVE1bjVSA/viewform
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/


   
 


