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creating tomorrow, let’s start today

de Hva heeft creating tomorrow gekozen als pay-off.  

Zij wil met haar medewerkers en studenten, de vernieuwers 

van morgen, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 

stad. ‘creating’ verwijst naar de actieve houding van de Hva. 

‘tomorrow’ staat voor het progressieve gedachtegoed van de Hva 

en voor de toekomst van de studenten en de medewerkers. alles 

draait om de verbinding van studenten met hun maatschappelijke 

mogelijkheden.

  Martin Held (een Duitse televisie- en filmacteur)

‘Wie de toekomst als tegenwind ervaart, 

     loopt in de verkeerde richting’ 

   

www.hva.nl/amstelcampus



wiewatwaarhoewanneerwaarom 5wiewatwaarhoewanneerwaarom 4

wie is

www.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > gebouwen www.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > wat biedt > voorzieningen

Marie Geertruide Muller-Lulofs 1854-1954

De oprichtster van de eerste school voor  

maatschappelijk werk in nederland en  

een bekende spil in de sociaal liberale-  

en feministische beweging in nederland.

Bij aanschaf van een warme drank naar keuze een 

appelflap of gevulde koek voor slechts 3 0,50!  

Lever deze bon in bij jouw favoriete micaffe.

Geldig t/m 30-06-2013
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Ben jij de weg kwijt?
DmCi Dt Dem Dmr Doo

www.hva.nl/amstelcampus-hva-ers > wie-waar

Rhijnspoorgebouw

Theo Thijssenhuis

Benno Premselahuis

WibauthuisMuller-Lulofshuis

Koetsier-Montaignehuis

Kohnstammhuis

Leeuwenhoekwoningen

tilanuswoningen

Boerhaavewoningen

wibautwoningen

sport en fitness

Studio HvA
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www.hva.nl/amstelcampus-hva-ers > wie-waar  
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rondleiding over de bouwlocatie van de amstelcampus? 

Kijk voor de actuele data op de website!

 www.hva.nl/amstelcampus-hva-ers > rondleidingen

welke opleidingen  

veRHuizen deZe Zomer?



kennis delen*creatie 
inspiratie opdoen*interactie
ontmoeting*uitwisseling
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get on tHe floor en geniet van een debat, 

filmavond of dichtersduel. 

Floor staat open voor allerlei 

projecten, evenementen en 

initiatieven van binnen de hva 

en daarbuiten.

www.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > floor  
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www.hva.nl/amstelcampuswww.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > wat biedt > voorzieningen

medewerkers 

trainen  

goedkoper! 

medewerkers die lid worden 

van het USC betalen tijdelijk 

geen inschrijfgeld (à b 25,-). 

Knip de bon uit, kom langs bij 

het amstelcampus sportcafé 

en ontvang een gratis bidon! 

Geldig t/m 31-12-2013

+GRATiS
Bidon

‘De beste manier om je toekomst te 

voorspellen is haar zelf te creëren’ 

Peter F. Drucker

>> Bekijk de film
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onZe amstelcampus
BuRen

www.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > wat biedt > leuk

CAnvAS oP de 7de 

wibautstraat 150

Gezellige en eigentijdse 

ontmoetingsplek in de oude 

kantine van de Volkskrant. 

om te borrelen, cocktails 

te drinken of uitgebreid te 

dineren.

vAn veLze’S 

eerste oosterparkstraat 7

een winkel om je vingers bij 

af te likken. alles gemaakt 

van 100% duurzame, eerlijke 

chocolade.

CReA cultureel & creatief

nieuwe achtergracht 170

Van scherp debat tot 

meeslepend theater en 

van repetitiestudio tot 

fotocursus. hét cultureel 

studentencentrum van Uva 

en hva.

HARToG’S BoTeRHAM 

wibautstraat 77

Voor gezonde en zeker niet te 

zuinig belegde boterhammen. 

meer dan 100 jaar ervaring en 

dat proef je!

rondom de amstelcampus borrelen? Zin in chocola? hier 

kun je terecht! en dit is nog maar het topje van de ijsberg. 

Loop zelf eens rond in de buurt en ontdek nog veel meer 

leuke en handige adressen.
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lente op de amstelcampus 

  Bekijk de winnaars van de paas-fotowedstrijd op de website of facebook!

www.hva.nl/amstelcampus
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architect-uurtje
medewerkers Domein techniek denken mee  

over het toekomstige rhijnspoorgebouw!

Creating tomorrow

 “sorry voor de 
  overlast, we doen
 ons Best”
 rené, Ballast nedam

www.hva.nl/amstelCampus

heb jij ook model gestaan? 

nieuwe bouwhekken aan de Van 

musschenbroekstraat en wibautstraat.

www.hva.nl/amstelcampus-buurt > werk in uitvoering 
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www.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > duurzaamheid

genoeg van Het werken tussen andermans etensresten?
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www.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > flowwww.hva.nl/amstelcampus-overdecampus > duurzaamheid

Steun Join  
the Pipe! Koop 
een fles in de 
Amstelcampus 
restaurants

Zo werkt het!
.....
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wHat’s app?
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fruitkalender

spotted by locals

pocketguide

omjs werkvormen unlike us

etikettenwijzer 

foodhouse

i amsterdam

rekenkamer


