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Contributie 2020 
Op 5 januari heeft u per mail een verzoek ontvangen om de contributie voor 2020 over te maken naar 
de rekening van Oud Goud. Veel leden hebben hun contributie al overgemaakt, waarvoor dank! 
Mocht u dit nog niet gedaan hebben wilt u dan de contributie alsnog overmaken? In het mailbericht 
staan het juiste rekeningnummer, het bedrag en uw lidmaatschapsnummer. 
Wilt u dit lidmaatschapsnummer bij uw betaling vermelden? 
 
Arno Wilkens is de nieuwe Docent van het Jaar 2020 
De docent van het jaar 2020 is Arno Wilkens van de opleiding Communicatie & Media Design. De vijf 
finalisten voor de Docent van het Jaar mochten op 23 januari tijdens het Onderwijs & Onderzoek 
Festival in de Werkspoorkathedraal laten zien wat hun visie was op onderwijs. Bij alle vijf de 
kandidaten spatte het plezier eraf, gecombineerd met diepe overtuigingen over onderwijs. Aan het 
eind van de middag kwam het oordeel van de jury: Wilkens wint. 
Lees hier meer over in Trajectum. 
 
 

 

https://trajectum.hu.nl/arno-wilkens-docent-van-het-jaar/


 
 
Arno zal acte de présence geven tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 6 november 2020. 
 
Tijdens het Onderwijs & Onderzoekfestival werden ook prijzen uitgereikt aan de beste Onderzoeker, 
de beste Honoursstudent en de Onderwijsinnovatieprijs voor docententeams. 
Lees hier meer over op de site van de hogeschool.  
 
Vrijwilligers gevraagd voor taalcursussen schoonmaakmedewerkers HU 
Van HU-docent Janneke Luiken ontvingen we een oproep voor vrijwilliger. Het gaat om het geven van 
wekelijkse lessen van ca. 2 uur aan een groep van 5-7 schoonmaak-medewerkers van Hogeschool 
Utrecht. 
Het lespakket heet ‘Voel je goed!’ en is speciaal ontwikkeld voor volwassenen die moeite hebben met 
taal en daardoor met het verwerken van informatie. 
Meer informatie is te vinden op de site van Oud Goud. 
 
Filmcafé bij Louis Hartloopercomplex op 9 april 
Ook dit jaar organiseert de VOG voor alle leden in het Louis Hartloopercomplex een filmcafé. 
Filmkenner Constant Hoogenbosch zal weer veel film- en tv-fragmenten tonen en deze voorzien van 
wetenswaardige anekdotes.  Meer info en aanmelden via deze link. 
Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage van €15.- gevraagd. Er is plek voor maximaal 40 
deelnemers. 
 
Leden voor leden; Aty Jansen en Albert Visser 
Ook dit jaar is het weer gelukt om leden te vinden die hun kennis en ervaringen over gedane 
activiteiten willen delen. Op dinsdagmiddag 21 april zullen Aty Jansen en Albert Visser in de "Concept 
Space” op de Heidelberglaan 15 over hun vrijwilligerservaringen vertellen. 
Aty Jansen vertelt over Bhutan en haar vrijwilligerswerk aldaar en Albert Visser over ‘Betuwe 
wereldwijd’.  ‘Betuwe Wereldwijd’ gaat over werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
over hergebruik en duurzaamheid en over ontwikkelingssamenwerking.  
De middag wordt afgesloten met een informeel samenzijn met een drankje en hapje.  Meer 
informatie binnenkort op onze website. Opgeven kan via dit formulier. 
 

https://www.hu.nl/prijswinnaars-tijdens-het-onderwijs-onderzoek-festival
https://husite.nl/oudgoud/2020/01/18/vrijwilligsters-gevraagd/
https://husite.nl/oudgoud/2020/01/18/filmcafe/
https://forms.gle/kUwbHfjiiWYvbBjD6


Film ’45 Years’ 
De reeds eerder aangekondigde film ’45 Years’ wordt nu getoond op vrijdag 27 maart. 
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? 
Kijk hier voor een recensie. 
De film zal worden ingeleid door Lex Janssen, na afloop is er ruimte voor vragen en discussie. 
Lex Janssen, psychiater-psychoanalyticus, heeft een eigen praktijk in Amsterdam en Amersfoort en is 
opleider van artsen in de specialisatie tot psychiater bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging 
(NPaV). 
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over het programma en een aanmeldingsformulier. 
 
Openbare les Josje Dikkers en Leendert de Bell donderdag 7 mei 
Josje Dikkers en Leendert de Bell zijn beiden als lector werkzaam bij het lectoraat Organiseren van 
Verandering in het publieke domein bij de HU. 
Ter gelegenheid van hun benoeming nodigt de hogeschool u graag uit om aanwezig te zijn bij de 
openbare les Werken aan Waarde. 
Datum: donderdag 7 mei 2020 
Tijd:  14:30 tot 18:00 uur 
Locatie: Padualaan 101, Utrecht Science Park (Uithof) 
Eind maart is er meer informatie beschikbaar over het programma en de aanmelding. 
 
Programmadirecteur Diane de Kruijf verlaat de HU 
Diane de Kruijf, directeur van het programma Herhuisvesting, verlaat per 1 maart Hogeschool Utrecht. 
In december 2019 is het programma Herhuisvesting bij de HU definitief afgerond. Het programma 
herhuisvesting omvatte de transformatie van 65.000 m2 tijdelijke huisvesting, de renovatie van 
65.000 m2 op het Utrecht Science Park, een nieuwbouw van 21.000 m2 en de verkoop van een aantal 
panden in de binnenstad. Daarnaast werd ook HU-breed een nieuw huisvestingsconcept 
geïmplementeerd. 
Lees hier meer over op de site van de HU. 
 
Agenda 

• Vrijdag 27 maart 2020 
Film 45 Years met nabespreking door psychiater-psychoanalyticus Lex Janssen. 

• Dinsdagmiddag 21 april 2020 
Leden voor Leden; Presentatie Aty Janssen en Albert Visser over hun vrijwilligerswerk. 

• Woensdagmiddag 6 mei 2020 
Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter CvB, onderwerp Studensucces. 

• Donderdagmiddag 7 mei 
Openbare les Josje Dikkers en Leendert de Bell 

• Vrijdag 19 juni 2020 
11e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
Aanmelden is mogelijk vanaf half februari. 

• Donderdag 27 augustus 2020 
Opening Hogeschooljaar 

http://filmkrant.nl/recensies/45-years/
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/josje-dikkers
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/leendert-de-bell
https://www.huontwikkelt.nl/programmadirecteur-herhuisvesting-diane-de-kruijf-verlaat-de-hu/
https://www.hu.nl/open-golf-event


• Vrijdag 6 november 2020, 13:00 uur 
Algemene Ledenvergadering Vereniging van Oud Medewerkers van de HU (VOG) 

 
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, Vereniging Oud Goud. 
 
 
   
 

 

 
   

 

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

