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 Vereniging van Oud-Medewerkers HU   
 februari 2020    

  
In deze Nieuwsbrief 

• Activiteiten voor alle leden van de vereniging. 
• Een excursie naar stations van de nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam op 19 en 29 maart. 
• Film ’45 Years’ op vrijdag 27 maart. 
• Filmcafé in het Louis Hartlooper complex op 9 april. 
• Dinsdag 21 april, Leden voor Leden: Aty Jansen en Albert Visser. 
• Nog 10 patiënten met een eerste open been gezocht voor HU onderzoek. 
• Do Blankestijn directeur van gefuseerde instituten IGO en IED. 
• Jaap van Voorst stopt als directeur Instituut Archimedes. 
• Agenda. 

 
 
Activiteiten voor alle leden van de vereniging 
Door de werkgroepen van de verschillende domeinen zijn de komende periode meerdere 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 van harte welkom. Onderstaand 4 
activiteiten die in maart en april georganiseerd worden.  
 
Een excursie naar stations van de nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam 
De werkgroep van het Domein HU Diensten nodigt u uit voor een excursie in Amsterdam waarbij we 
de metrostations van de Noord-Zuidlijn gaan bekijken. Alle leden van de vereniging kunnen zich 
aanmelden. 
Op elk station wordt wat verteld over de kunst die daar is aangebracht en we bekijken ook 
bovengronds de omgeving van de stations. 
De excursie vindt plaats op donderdag 19 maart 2020, er is plaats voor maximaal 15 personen. 
Bij voldoende belangstelling wordt deze excursie ook op zondagmiddag 29 maart aangeboden, ook 
weer voor maximaal 15 personen. 
We verzamelen in restaurant 1e Klas op perron 2 van Amsterdam Centraal, waarvandaan we om half 
twee vertrekken. We komen weer terug op Amsterdam Centraal rond half vijf. 
Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden, behalve natuurlijk het gebruik van de OV-kaart en 
eventuele consumpties. Gebruik van een rolstoel is mogelijk. 
Als je meewilt, geef je dan via de mail op bij Ineke Hagen: inekehagen.ih@gmail.com.   
Introducés zijn van harte welkom, en laat even weten op welke datum en met hoeveel personen je wilt 
komen. 
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een wandpaneel van tulpenblaadjes in een van de stations…. 
 
 
Film ’45 Years’ 
De film ’45 Years’ wordt vrijdag 27 maart vertoond voor de leden van de Vereniging van Oud-
Medewerkers met een toelichting van psychiater-psychoanalyticus Lex Janssen. 
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? 
 
Lex Janssen, psychiater-psychoanalyticus, is werkzaam in een eigen praktijk in Amsterdam en 
Amersfoort en is opleider van artsen in de specialisatie tot psychiater en bij de Nederlandse 
Psychoanalytische Vereniging (NPaV). Voor de film geeft Lex een toelichting op het onderwerp, na het 
spelen van de film kan er een discussie ontstaan. 

 
 
Film:   45 years. 
Datum:  vrijdag 27 maart 2020. 



Tijd:  inloop vanaf 13:30 uur en aanvang film 14:00 uur tot 17.00 uur. 
Plaats:  Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht. 
Locatie : collegezaal wordt later bekend gemaakt. 
Na afloop afsluiting met een borrel.  
Aanmelden? Klik hier .Zie ook de site van de Vereniging Oud Goud   
 
Filmcafé in het Louis Hartlooper complex op donderdag 9 april 
Ook dit jaar organiseert de werkgroep van het Domein Gezondheid weer voor alle leden van de 
vereniging in het Louis Hartloopercomplex een filmcafé. Filmkenner Constant Hoogenbosch zal weer 
veel film- en tv-fragmenten tonen en deze voorzien van wetenswaardige anekdotes. 
Er wordt een eigen bijdrage van €15.- gevraagd en er is plek voor maximaal 40 deelnemers. 
Zoals gebruikelijk wordt de middag georganiseerd in “Das Kabinett”, een van de zalen in het Louis 
Hartloopercomplex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht. 
Het programma begint om 12:00 uur met een ontvangst met een koffie/theebuffet. 
Meer informatie over het programma en aanmelden kan via deze link 
 
Leden voor Leden: Aty Jansen en Albert Visser 
In het kader van Leden voor Leden houden Aty Jansen en Albert Visser op dinsdagmiddag 21 april 
2020 een lezing voor alle belangstellende leden van de vereniging.  
Aty Jansen vertelt over Bhutan over haar werk in de 'School of Nursing and Public Health' in Thimpu, 
Bhutan, en over haar ervaringen over het land, over de economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen in een door en door Boeddhistisch land. 
Albert Visser vertelt over “Betuwe wereldwijd“, over werk voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, over hergebruik en duurzaamheid en over ontwikkelingssamenwerking. 
Datum:  dinsdagmiddag 21 april 2020 
Tijd:   13:30 uur ontvangst met koffie en thee 
Plaats  Heidelberglaan 15, Uithof, Utrecht. Ruimte “Concept Space”. 
Programma: Vanaf 14:00 uur zullen Aty en Albert hun presentaties houden, de middag wordt om 
16:00 uur afgesloten met een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 
 
Meer informatie over de sprekers en hun onderwerpen, en een mogelijkheid om u aan te melden vindt 
u op de site van Oud Goud. 
 
Nog 10 patiënten met een eerste open been gezocht voor HU onderzoek! 
Van HU docent-onderzoeker Audrey Meulendijks kregen we het verzoek om deze oproep onder uw 
aandacht te brengen. 
 
Voor het afronden van de paraplu-studie is docent-onderzoeker Audrey Meulendijks op zoek naar de 
laatste 10 patiënten met een eerste open been door veneuze insufficiëntie (spataders). De paraplu-
studie onderzoekt de risicofactoren, huidige zorg en maatschappelijke last van het open been, een 
chronische wond. Deelname aan het onderzoek bestaat uit 3-delen: het invullen van een vragenlijst 
over zorggebruik, een eenmalige afspraak met de onderzoeker voor een aantal metingen (zoals de 
bloeddruk en een echo van de vaten) en nog een vragenlijst (in interviewvorm) en tot slot het dragen 
van een bewegingsmeter gedurende 7 dagen (soort riem). 
  
Bent of kent u iemand met een eerste open been door veneuze insufficiëntie of wilt u meer 
informatie meldt u dan aan via de website: https://husite.nl/paraplustudie/informatie-voor-deelnemers/ 
 
Do Blankestijn directeur van gefuseerde instituten IGO en IED 
Twee instituten samenvoegen. Waarom zou je dat doen en hoe moeilijk is dat?  
Instituutsdirecteur Do Blankestijn is net klaar is met de fusie van Gebouwde Omgeving (IGO) en 
Engineering & Design (IED). 
Lees het interview in Trajectum. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQEkglpzOnumZX8VXNEGneb4OjEAR-Xj4qpOzKe76N4HwEQw/viewform
https://husite.nl/oudgoud/2019/12/09/film-45-years/
https://husite.nl/oudgoud/2020/01/18/filmcafe/
https://husite.nl/oudgoud/2020/01/19/leden-voor-leden-21-april-2020/
https://husite.nl/oudgoud/2020/01/19/leden-voor-leden-21-april-2020/
https://husite.nl/paraplustudie/informatie-voor-deelnemers/
https://trajectum.hu.nl/directeur-do-blankestijn-over-zijn-fusie-het-waren-pittige-maanden/


 
Jaap van Voorst stopt als directeur Instituut Archimedes 
Jaap van Voorst legt zijn functie als directeur van het Instituut Archimedes per 1 februari neer. Wel 
blijft hij verbonden aan de HU: hij begint als directeur bij het nieuwe Centre of Expertise ‘Talent & 
Skill’.  
In november was Jaap onze gastheer bij de Algemene Ledenvergadering waar hij ons een enthousiast 
verhaal vertelde over het reilen en zeilen van het Instituut Archimedes. 
Lees meer over dit onderwerp op de site van Trajectum. 
 
Agenda 

• Donderdag 19 maart: 13:30uur: excursie naar stations van de nieuwe Noord-Zuidlijn in 
Amsterdam. 

• Donderdag 26 maart: Domein Educatie, Gilderondleiding  over architectuur Hoograven/ 
Jutfaseweg Vaartserijn. Verdere informatie volgt. 

• Vrijdag 27 maart 2020: 13:30 uur: Film 45 Years met een toelichting en nabespreking door 
psychiater-psychoanalyticus Lex Janssen. Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht. 

• Zondag 29 maart: 13:30uur: excursie naar de stations van de nieuwe De Noord-Zuidlijn in 
Amsterdam (bij voldoende deelname). 

• Donderdag 9 april 2020: 12:00 uur: Filmcafé in het Louis Hartloopercomplex, Tolsteegbrug 1, 
3511 ZN Utrecht. 

• Dinsdagmiddag 21 april 2020: 13:30 uur: Leden voor Leden; Presentatie Aty Janssen en Albert 
Visser over hun vrijwilligerswerk. Heidelberglaan 15, Uithof, Utrecht. Ruimte “Concept Space”. 

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

• 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. 
• Vrijdag 6 november 2020: 13:00 uur: Algemene Ledenvergadering Vereniging van Oud 

Medewerkers van de HU, Oud Goud. 
 
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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