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Een gezond en gelukkig 2018 gewenst! 
 

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

 
 

HvA Vitaliteitsweek  
22 - 26 januari 2018 

Jaarlijks houdt de HvA een Vitaliteitsweek waar veel  HvA en 
UvA medewerkers mee doen aan de vele activiteiten, van 
gezondheids- en dieetadviezen, mindfulness tot aerobics en 
Sh’bam (dans je fit).  
De trainingen/workshops zijn op verschillende HvA locaties 
voor, tijdens of na werktijd.  
Dit jaar kunnen een aantal HvA United leden mee doen aan 
workshops/activiteiten waar voldoende ruimte is.  
 
16 januari 2018 is bekend voor welke activiteit, op welk 
tijdstip en op welke locatie HvA United leden kunnen 
inschrijven.  
Zin om mee te doen ? Kijk dan op het programma met alle 
vitaliteitsactiviteiten. En geef uiterlijk 15 januari a.s. je 
voorkeur voor activiteiten/workshops aan in een mail naar 
Afien Nap.   Rond 20 januari 2018 ontvang je dan een 
bevestiging van de activiteit waar je aan deel kan nemen. 
  

 

 
 

Sinds de start van HvA United als netwerk van en voor 
gepensioneerde HvA medewerkers in 2014 vinden via 
‘hoort zegt het voort’ steeds meer ex HvA’ers de lezingen 
van HvA United. 
Najaar 2017 heeft HvA United haar 250e lid verwelkomt.   
Ken jij nog een gepensioneerde HvA collega die het 
interessant vindt om lid te worden en mee te komen naar 
een activiteit ? Men kan zich bij HvA United aanmelden via 
deze link!  

http://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/vitaliteit/programma-vitaliteitsweek/programma-vitaliteitsweek.html?origin=7E4G3Tm2QISKIXCAkuNjhg
http://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/vitaliteit/programma-vitaliteitsweek/programma-vitaliteitsweek.html?origin=7E4G3Tm2QISKIXCAkuNjhg
mailto:a.n.h.nap@hva.nl
http://www.hva.nl/united/lid-worden/meld-je-aan.html


Voorjaarslezing 2018 HvA United 
 
 

 
 

 

VERTROUWEN is het thema van  

de HvA United voorjaarslezing  
op 22 of 28 maart 2018 ! 

Vertrouwen is als schone lucht:  
je praat er pas over als het er niet is.  
Iedereen maakt zich tegenwoordig druk over  
vertrouwen, of beter, over het gebrek daaraan.  
Maar het begrip 'vertrouwen' is complex en verwarrend. 
We kunnen het relateren aan objecten, mensen, 
organisaties of grotere systemen. De emeritus hoogleraar 
Bart Nooteboom laat zien hoe vertrouwen werkt in de 
politiek, in de maatschappij en in relaties. Hij verdiept 
en verheldert het begrip 'vertrouwen' en laat zien hoe het 
kan functioneren als een mentale blikopener. 
 

 

 
 

 

Foto archief Karthuizer 

HvA collega Rob Andeweg is enige tijd geleden in het bezit 
gekomen van een aantal fotoalbums met foto’s van 
bijeenkomsten van medewerkers van de toenmalige 
Karthuizer-academie. Deze foto’s gemaakt door Marjan 
Freriks, zijn door Kees Gerbrands gedigitaliseerd. Het 
resultaat is een prachtig tijdsbeeld van één van  de 
voorlopers van de huidige HvA-opleidingen. Met een klik op 
‘foto archief Karthuizer’ kan je de foto’s zien.  
 

 
 
 

 
Hanneke Reuling, is per 1 oktober 2017 benoemd als lid 

van het CvB van de HvA met in haar portefeuille Financiën 
en Bedrijfsvoering. Daarmee bestaat het CvB HvA uit 2 
collegeleden. Huib de Jong is na zijn lidmaatschap van het 
CvB HvA-UvA vanaf 8 juni 2017 door de Raad van Toezicht 
HvA benoemd als voorzitter en waarnemend rector.  
 

          Vooraankondiging 
 

ONDERWIJSCONFERENTIE  
 

2018 

 
Op 12 april 2018 is de HvA Onderwijsconferentie! Het 
thema is met het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog niet 
bekend. In februari volgt meer informatie!  
HvA United-leden zijn welkom op het ochtendprogramma 
inclusief lunch. 
Houd de aankondigingen over het thema in de gaten via 
HvA nieuws. Aanmelden kan tzt bij Afien Nap. 
 
 

https://www.bol.com/nl/f/vertrouwen/35495796/
https://www.bartnooteboom.nl/
https://www.linkedin.com/in/rob-andeweg-bb9a8012/
https://photos.app.goo.gl/1gxV0OwtIK8WjWxU2
http://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2017/06/hanneke-reuling-nieuw-lid-college-van-bestuur-hva.html
http://www.uva.nl/profiel/j/o/h.m.dejong2/h.m.dejong2.html
http://www.hva.nl/content/nieuws/persberichten/2017/06/huib-de-jong-voorzitter-college-van-bestuur-hva.html
http://www.hva.nl/over-de-hva/nieuws-en-agenda/nieuws.html
mailto:a.n.h.nap@hva.nl


 

  
 

 

Revalidatie na heupfractuur  

Het onderzoek ‘So hip, Sensortechnology 
bij de revalidatie van ouderen na   
een heupfractuur’ door het  
onderzoeksteam van  
Margriet Pol (Ergotherapie) is  
7 december jl. bekroond met de  
HvA Research Award als beste HvA Onderzoek van  
het jaar 2017.  
 

  
Op de FLOOR docu-donderdagen  

De wilde stad….  

 
Kom naar de pre-première op 25 januari 2018! 
De Wilde Stad: schetst een beeld van de stad vanuit een 
totaal nieuw perspectief, dat van de onopgemerkte 
inwoners: de vele wilde dieren en planten. 
Meld je aan via deze link !  
 

 

 

 

 

Grootouders voor het klimaat is een actief netwerk, 

opgezet in samenwerking met Urgenda (organisatie voor 
duurzaamheid en innovatie in Nederland). HvA United is 
vanaf het begin betrokken bij Urgenda. Hun directeur, 
Marjan Minnesma was onze eerste spreker en heeft ons 
met haar bevlogenheid voor haar doelstellingen gewonnen.   
De grootouders laten zich zien en horen en zetten hun 
'wijsheid' in om aandacht te genereren voor 
klimaatverandering.  
Wil jij ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de 
Urgenda-Nieuwsbrief. 
 

 

FLOOR, 

debat- en 

activiteiten-

centrum HvA 

http://www.hva.nl/content/nieuws/nieuwsberichten/2017/12/winnaar-research-awards.html?origin=S8MVyzIXRh2F5lGMDKfHJQ
http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/projecten/promotieonderzoek/sensor-monitoring-to-measure-and-support-daily-functioning-for-independently-living-older-people.html
http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/projecten/promotieonderzoek/sensor-monitoring-to-measure-and-support-daily-functioning-for-independently-living-older-people.html
http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/projecten/promotieonderzoek/sensor-monitoring-to-measure-and-support-daily-functioning-for-independently-living-older-people.html
http://www.hva.nl/floor/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2018/1/docudonderdag-de-wilde-stad.html
http://www.hva.nl/floor/formulier/subsites/floor/nl/2018/docudonderdag-de-wilde-stad.html?origin=G63jmse7Q3ac0ex2yDZTDg%2Cqc04xDrcQt2YAbsEdUCBDw
http://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
http://www.urgenda.nl/actueel/nieuwsbrief/

