Nieuwsbrief HvA United
Het netwerk van en voor gepensioneerde HvA-medewerkers,
Juli 2018

Zomereditie van de Nieuwsbrief van HvA United met informatie over eigen activiteiten èn HvAactiviteiten, die voor ons als oud HvA-medewerkers interessant kunnen zijn en waar we aan
deel kunnen nemen.
Uitnodiging HvA Lustrum ‘Creating Tomorrow Together’
In 2018 bestaat de hogeschool 25 jaar en oud medewerkers die
allen hun bijdrage aan de HvA hebben geleverd, zijn van harte
uitgenodigd dit mee te vieren !

Globaal programma
Kohnstammhuis en omgeving
15.00 – 15.30 ontvangst
15.30 – 15.35 feestelijke opening
door Huib de Jong
15.45 – 18.00
18.00 – 19.00

Hotel Arena
18.00 – 20.00
20.00 – 24.00

lustrumfestival

begeleide wandeling
naar Hotel Arena

borrel en walking
dinner
lustrumfeest

Festival
Het festival is in en rond het Kohnstammhuis en bestaat uit
workshops, optredens en presentaties van HvA-medewerkers,
HvA-alumni en HvA-partners. HvA medewerkers geven
bijvoorbeeld een hackathon in het onderwijs, leren je sketchen,
geven een amusant en lichtzinnig theatercollege over bewegen
en sport, maar ook een meditatiesessie.
Walking dinner en feest
Na het festival gaan we samen naar Hotel Arena voor een borrel
met walking dinner en aansluitend een groot feest. De eerste
artiest van de avond is al bekend: niemand minder dan Berget
Lewis verzorgt de openingsact. De andere artiesten maken we de
komende tijd bekend via onze Lustrum Facebook groep.
Ben jij er als oud HvA-er ook bij?
Reserveer hier je ticket voor de verschillende
lustrumfestiviteiten. Vermeld ajb dat je lid bent van HvA United
(staat bij ‘aan welke faculteit, (staf)dienst ben je verbonden’).
Op de Lustrum website vind je meer informatie over het
programma, workshops en presentaties.
Graag tot 30 augustus!
HvA Lustrum organisatieteam

Vooraankondiging

Najaarslezing HvA United
Kunstmatige Intelligentie
Eind oktober begin november is er
weer een HvA United lezing. Deze keer is
het thema: Kunstmatige intelligentie !
In de eerste helft van september
ontvang je de definitieve datum en plaats !

HvA rector
Geleyn Meijer, is per 1 juli 2018 benoemd als lid van het
CvB, tevens rector van de HvA. Daarmee bestaat het CvB uit
drie collegeleden. Geleyn was sinds 2011 werkzaam bij de
HvA als decaan van de Faculteit Digitale Media
Communicatie en Informatica.

HvA United wandelde

de Knowledge Mile op 26 juni j.l. !
Een selecte groep van HvA United wandelende over de
Knowledge Mile. Maarten Terpstra, Community Manager KM,
leidde ons met enthousiasme van de Protestantse Diaconie aan
de Nieuwe Herengracht door de Weesperstraat en Wibautstraat.
Door uitstekende microfoons hoorden we al wandelend over de
betrokkenheid van bedrijven, scholen en instellingen die
meedoen aan acties om de buurt, groener, mooier te maken en
waardoor een sterkere onderlinge band ontstaat.
Op een groot aantal plaatsen zijn studenten van de HvA ingezet
voor onderzoek, bv over groenbeleving, zie hier de resultaten.
Velen van ons ontdekten nieuwe ontwikkelingen zoals de
prachtig plek waar een zonnige borrel klaar stond op het dak van
Casa 400.
Meer informatie: http://knowledgemile.amsterdam/home

Vooraankondiging HvA United Enquête
HvA United wil aansluiten bij de ideëen
van de netwerk leden.
Begin oktober ontvang je een
enquête waarin je ideëen voor en
ervaringen met HvA United kunt aangeven.

Grootouders voor het klimaat
is een ACTIEF netwerk en werkt samen met Urgenda
(organisatie voor duurzaamheid en innovatie in Nederland).
De grootouders laten zich zien en horen en zetten hun
'wijsheid' in om aandacht te genereren voor
klimaatverandering.
Houd de grootouders-activiteiten in de gaten en meld je
aan voor hun nieuwsbrief !

Een heerlijke zomervakantie gewenst!
Door het team HvA United,
Afien Nap, David Noordhoff, Elly Mathijssen, Lucy
Buddelmeijer, Peter Blok, Pim de Vries, Rob Henneman en
Saskia Simon.

