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In deze Nieuwsbrief. 
* Algemene Ledenvergadering 2019  
* Film ’45 Years’ 
* Jubileum Seminarium voor Orthopedagogiek 
* Afscheidscollege Ivo Opstelten 
* Voor lector Cyrille Krul ligt de weg naar een proefdiervrije samenleving open 
*Agenda 
 
 
Algemene Ledenvergadering  
Op 8 november is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Er was een grote opkomst en het was een geanimeerde bijeenkomst. 
 
De Vergadering. 
Tijdens de vergadering werd het financiële jaarverslag en de begroting voor 2020 met algemene 
stemmen aangenomen. De vergadering ging ook akkoord met de verhoging van de jaarlijkse 
contributie van de Vereniging naar €15,00. 
De bestuursleden Johan van de Water, Frank Peek, Elly de Vries en Fred Hermsen traden af. De leden 
Ineke Hagen, Henk Penseel en Jan van Dijk traden toe tot het bestuur. 
Het bestuur van de Vereniging ziet er nu als volgt uit: 
Dagelijks Bestuur:    Hans Merkx, voorzitter 

Simone Bogaers-Gallee, secretaris 
Frans Gielen, penningmeester 

Domein Communicatie:   Niko van der Sluijs 
Domein Educatie:     vacature 
Domein Economie en Management:  Henk Penseel 
Domein Gezondheid:    vacature (waarneming Wil Coenen) 
Domein Maatschappij en Recht:  Yvonne van Etten 
Domein Natuur en Techniek:   Jan van Dijk 
HU Diensten:     Ineke Hagen  
Voor het secretariaat van de vereniging neemt u contact op met Karen-Aafje van den Burg via het 
mailadres oudgoud@hu.nl. Bezoekadres Padualaan 101 – 3584 CH  UTRECHT. 
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Het Algemene deel. 
In het Algemene deel van de vergadering werden we welkom geheten door onze gastheer Jaap van 
Voorst, directeur van het Instituut Archimedes. 
Jaap hield een heel interessant verhaal als welkomstwoord over de huidige problematiek in het 
onderwijs: het tekort aan leerkrachten. De oplossing ligt in de technologie waar hij ons uitgebreid over 
informeerde. Hij sloot af met aandacht te besteden aan een succesvol project in Kenya ‘teach the 
teacher’ in een vluchtelingenkamp. 
 
Daarna konden we genieten van de voordracht van Johan Toonstra, Docent van het jaar 2019. 
Johan Toonstra, dermatoloog, had een eigen praktijk, was werkzaam bij het UMC en bij de opleiding 
Huidtherapie HU, is docent van het jaar 2019 geworden. Inmiddels is Johan met pensioen. Johan heeft 
tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn levendige voordracht gehouden met als titel ‘Zon en Huid’. 
Johan heeft ons meegenomen in de werking van de zon op de huid op celniveau, het verschil tussen 
UVa en UVb uitgelegd, de goede en de slechte werking van de zon op de huid toegelicht. Goed is de 
zon voor de vitamine D-aanmaak en beschermend tegen diverse ziekten. De slechte werking van de 
zon zie je in versnelde huidveroudering, zonne-allergie, het ontstaan van huidkanker of de voorloper 
daarvan en het ontstaan van melanoom, de ergste vorm van huidkanker. Het interessante en 
duidelijke verhaal van Johan werd ondersteund met zeer veel beeldend materiaal waarvan veel, maar 
niet alles vanwege de nare beelden, te zien is in de pdf die u hier kunt vinden. Het uitgebreide verslag 
komt in het Magazine Oud Goud 2020. 
 
 
Film ’45 Years’ 
De film ’45 Years’ wordt eind januari of in februari vertoond voor de leden van de vereniging met een 
toelichting van een expert. 
Het verhaal gaat over het echtpaar Kate (Charlotte Rampling) en Geoff (Tom Courtenay) die een feest 
voorbereiden voor hun 45 jarig huwelijk. Geoff ontvangt een brief uit Zwitserland dat zijn toenmalige 
vriendinnetje Katya na bijna vijftig jaar vermist te zijn geweest teruggevonden is in het Zwitserse 
gletsjerijs. Het nieuws zorgt voor onzekerheid in het huwelijk en de vraag is of het aanstaande feest 
nog wel plaats kan vinden. Het thema van de film is: hoe ga je met geheimen om in een relatie? 
Zodra er meer bekend is over de datum en locatie zullen we dat bekend maken in deze nieuwsbrief. 
Kijk hier voor een recensie. 
 
 
Jubileum Seminarium voor Orthopedagogiek 
Dit jaar bestaat het Seminarium voor Orthopedagogiek 90 jaar. Dit jubileum wordt op woensdag 4 
december 2019 gevierd met de huidige en oud-collega's door terug te kijken op de waardevolle 
bijdrage die is geleverd aan het ontwikkelen van opleidingsinhouden, het professionaliseren van 
leraren en het begeleiden van schoolteams, met altijd als uitgangspunt: de mogelijkheden van de 
leerling. 
 
Datum: woensdag 4 december 2019. 
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht 
 
Kijk voor meer informatie en het programma van deze dag op deze site. 
U kunt zich tot 26 november aanmelden via dit formulier. 
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Afscheidscollege Ivo Opstelten 
Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op vrijdag 6 december om 15.00 uur het afscheidscollege bij te 
wonen van dr. Ivo Opstelten, getiteld: Nieuwe energie in de stad komt uit verbindingen. 
Ivo Opstelten neemt officieel afscheid als lector Nieuwe Energie in de Stad bij het Kenniscentrum 
Gezond en Duurzaam Leven. Het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad maakt deel uit van het 
Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. Het lectoraat richt zich op de energietransitie in de 
gebouwde omgeving en circulair bouwen, beheren, onderhouden en renoveren. Zo werkt het 
lectoraat heel direct aan het ontwikkelen en implementeren van duurzame oplossingen voor 
verduurzaming van de bouw en van bestaande gebouwen en het bevorderen van de transitie naar een 
duurzame energievoorziening. 
 
Meer informatie over de locatie, het programma op 6 december en een link naar het 
aanmeldingsformulier vindt u hier. 
 
 
Voor lector Cyrille Krul ligt de weg naar een proefdiervrije samenleving open 
Een interview met één van de wetenschaps-toppers aan de HU. 
In het kader van de interviewserie met lectoren presenteert Trajectum een interview met Cyrille Krul, 
lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry. Naast lector is zij ook directeur van het 
Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. 
Cyrille Krul werd door platform ScienceGuide uitgeroepen tot één van de wetenschaps-toppers van 
2019. Met haar lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry draagt ze bij aan een 
proefdiervrije samenleving. 
Lees hier meer over het interview. 
 
 
Agenda. 
Woensdag 4 december 2019, 13:30 uur. Jubileum Seminarium voor Orthopedagogiek. Locatie: Bar 
Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht. 
Vrijdag 6 december 2019, 14:30 tot 18:00 uur. Afscheidscollege dr. Ivo Opstelten. Locatie: Hogeschool 
Utrecht, Padualaan 101, Utrecht Science Park 
Woensdag 22 en donderdag 23 januari 2020: Onderwijsfestival HUNext in de Werkspoorkathedraal, 
Utrecht. Meer informatie volgt. 
Woensdagmiddag 6 mei 2020: Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter CvB, onderwerp 
Studensucces 
Vrijdag 19 juni 2020, 11e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, 
Utrecht. Aanmelden is mogelijk vanaf half februari. 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u als lid of donateur ingeschreven staat bij de Vereniging van Oud-
Medewerkers van de HU, Oud Goud. 
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