Nieuwsbrief HvA United
Het netwerk van en voor gepensioneerde HvA-medewerkers,
Nummer 3, Winter 2016/2017

Dit is Nieuwsbrief 3 van HvA United met informatie over onze activiteiten èn HvA-activiteiten, die voor ons als
oud HvA-medewerkers interessant kunnen zijn en/of waar we aan deel kunnen nemen.

Inspirerende lezing van Thomas Rau was een succes
In een vol auditorium luisterden studenten van Urban Technology en leden
van HvA United 16 november jl naar Thomas Rau. Hij liet ons zien waarom
alles anders is, anders kan en anders wordt. Lees verder…

Aankondiging minicollegereeks Filosofie in woord en beeld:
16 februari, 16 en 30 maart 2017
Vanuit een filosofisch perspectief leidt pur sang verteller Hans Mackaaij ons
gedurende 3 colleges in woord en beeld door de ‘Beleving van Schoonheid’
Al jaren verdiept Hans Mackaaij zich in Filosofie. Hij vertaalt de zienswijzen
van Plato en Socrates… Lees verder…
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Grootouders voor het klimaat is opgezet in
samenwerking met Urgenda, de organisatie voor
duurzaamheid en innovatie in Nederland.
Het netwerk bestaat nu enkele maanden. De grootouders
laten zich zien en horen en zetten hun 'wijsheid' in om
aandacht te genereren voor klimaatverandering.
Het team van HvA United draagt de Grootouders voor het
klimaat een warm hart toe.
Lees verder

Aankondiging HvA United voorjaarslezing, mei
2017 met Helen Toxopeus, econoom en
geldonderzoeker.
Zijn er alternatieven voor de vormen van financiering en
dragen zij bij aan een verduurzaming van de wereld?
Omdat steeds duidelijker wordt dat ons huidige
economische systeem langzamerhand vastloopt, wordt het
steeds belangrijker op zoek te gaan naar alternatieven.
Lees verder…

Resultaten enquête nu op de site
10 oktober hebben we een enquête gestuurd naar de ruim
200 belangstellenden van het HvA United netwerk. De
respons was hoog, bijna 50%. Uit de resultaten blijkt dat de
waardering voor het werk van HvA United positief is. Naast
lezingen is er behoefte aan opzetten van kleinere
activiteiten. Lees meer…

🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Het team HvA United wenst ieder goede
feestdagen !
Afien Nap, David Noordhoff, Elly Mathijssen, Peter Blok
Pim de Vries, Rob Henneman en Saskia Simon.
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