Nieuwsbrief HvA United
Het netwerk van en voor gepensioneerde HvA-medewerkers,
Juli 2019

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

Vooraankondiging
Najaarslezing

Thema HvA United najaarslezing (nov ’19)
Voeding en Beweging.

Dr Meurerhuis

HvA Lectoren Mirka Janssen en Peter Weijs bespreken hun
onderzoeksresultaten t.a.v. voeding en beweging bij
verschillende generaties. Zij nodigen ons uit op hun eigen
locatie: Faculteit Bewegen, Sport en Voeding aan de
Dr Meurerlaan 8 in Amsterdam. Van deze kans een
bijzondere faculteit te bezoeken (incl. rondleiding) maken
wij graag gebruik.
Datum en andere info volgen na het zomerreces.

HvA United

2015 - 2020

18 maart 2020: éérste lustrum HvA United!
En we zijn trots dat Marjan Minnesma (directeur Urgenda)
dit met ons komt vieren. 5 jaar geleden deed zij met de 1e
HvA United-lezing de aftrap naar onze activiteiten. Net als
in 2015 zal zij ons in 2020 de barometer van duurzaamheid
in Nederland laten zien.
Noteer alvast de datum!

De HvA nodigt uit!

Locatie: Kohnstammhuis

Donderdag 29 augustus vieren we vanaf 15.30 uur samen
de opening van het nieuwe hogeschooljaar. Laat jij je deze
middag inspireren door de toekomst van onze vakgebieden,
het werkveld of de HvA als kennisinstelling? Of praat je bij
met oud-collega’s, medewerkers, studenten en relaties? Je
bent van harte welkom. Het programma vind je hier!
JA, IK MELD ME AAN

Terugblik HvA United lezing 27 maart 2019
De toekomst van de stad
Stan Majoor gaf een inkijkje in de ontwikkeling
van de Amsterdamse wijken in relatie
tot grootstedelijke vraagstukken
Zef Hemel ontvouwde zijn project voor
de ontwikkeling van de binnenstad.

300, een mijlpaal bereikt!
Bij het verzenden van deze zomernieuwsbrief hebben 305
gepensioneerde HvA-ers zich aangesloten bij HvA United.
We vinden het fijn, dat zoveel gepensioneerden ons weten
te vinden. Als organisatieteam ontvangen we jullie allen
graag op onze lezingen en op andere activiteiten!

Oproep aan HvA United aangeslotenen die bij de enquête

Het EI: Eigen initiatief

najaar 2018 een suggestie hebben gedaan voor een Eigen
Initiatief (EI) bv een lezing of cursus. We kunnen helaas niet
nagaan door wie deze suggesties zijn gedaan omdat de
enquête anoniem was. Als je contact met ons opneemt via
hvaunited@hva.nl kunnen we gezamenlijk bekijken op
welke wijze we deze initiatieven alsnog vorm kunnen geven.

Boek van HvA United lid Lauk Woltring:
In juni 2019 verscheen Lauk’s boek 'De ontwikkeling van
jongens in het onderwijs’, context en praktijk van primair
tot en met hoger onderwijs. Kijk voor meer informatie op
Lauk’s website.

Het team van HvA United wenst jullie een hele
fijne zomer toe!
Peter, Rob, Pim, Lucy, Elly, David, Saskia en Afien

