AMSTERDAMSE UNIVERSITEITS -VERENIGING
KRING ANDRAGOLOGIE

Convocatie bijeenkomst van alumni sociale pedagogiek, sociale
psychologie en andragologie uit de periode 1947 – 196
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 juni a.s. op het Roeterseilandcomlex van de
Universiteit van Amsterdam, gelegen aan de Roetersstraat nabij bioscoop Kriterion.
Adres van de locatie: Roeterstraat 11, 1018 WB Amsterdam, Gebouw E,
Faculteit Economie, zaal Marinus Behrens, E.0.20
Goed te bereiken met metro en tram.
Met de metro: uitstappen metrostation Weesperplein.
Met tram 9: uitstappen halte bij Artis. In beide gevallen is de loopafstand circa
600 meter. De gebouwen zijn rolstoeltoegankelijk.
Op 300 meter van de locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden, ligt het
andragologiesecretariaat en de nieuwe bibliotheek.
Het adres daarvan is Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam.

PROGRAMMA Aanvang 11.00 uur, eindtijd 15.00 uur
11.00 - 11.30 uur
Ontvangst met koffie en thee. Begroeting door kringleden.
11.30 - 11.45 uur
Welkom namens het bestuur van de kring andragologie en de Commissie
Fondswerving door Henk Wesseling
11.45 - 12.30 uur
Met elkaar kennismaken o.l.v. Dinie Goezinne-Zijlman
12.30 - 13.30 uur Lunch
Tijdens de lunch houdt Joseph Kessels, hoogleraar Human Resource Development
aan de Universiteit Twente, namens het Comité van Aanbeveling van het Fonds
Andragologie een korte speech
13.30 - 14.15 uur
Bezoek aan de bibliotheek en het secretariaat
Na terugkomst in de Marinus Behrenszaal:
Tijd voor een kop thee

Z.O.Z.

Gevolgd door:
• Terugblik op de excursies in de late jaren vijftig en vroege jaren zestig van de
vorige eeuw en het bekijken van meegebrachte foto’s. Dit kan desgewenst na
afloop nog worden voortgezet.
Verzoek derhalve aan diegene die foto’s hebben, deze mee te nemen.
•

Toelichting door promovenda Maaike de Boois op haar onderzoek naar de
geschiedenis van de Nederlandse andragologie en de voorlopers sociale
psychologie en sociale pedagogiek.
14.50 - 15.00 uur
Vragen, terugblik en bespreken van wensen voor een eventuele vervolgbijeenkomst.
15.00 uur Sluiting

Deelnamekosten van de bijeenkomst 10 euro, bij aankomst te voldoen.
Voor de lunch kan worden gekozen uit het assortiment van de naastgelegen mensa
en wordt gezamenlijk genuttigd in een aparte eveneens dichtbij gelegen zaal. De
kosten van de lunch naar keuze: soep, broodjes, e.d. zijn voor eigen rekening. Deze
kunnen met zowel contant geld als bankpas of chipknip worden afgerekend.
Medealumni van de kring zijn als gastheer of gastvrouw aanwezig om u desgewenst
te assisteren.

U kunt zich voor het bijwonen van deze reuniebijeenkomst op drie manieren aanmelden:
Schriftelijk: Secretariaat AUV-kring Andragologie
T.a.v. Mevr. Drs. Thea Cohen
Sarphatistraat 104
1018 GV Amsterdam
Telefonisch op nummer 020 690 49 97
Of via e-mail: secretariaat@andragologie.eu
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