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AGENDA

Europese talen en culturen 
GAV Jafet organiseert op 1 mei 2017, samen met studievereniging Esperia, 
een workshop voor met name pas afgestudeerde alumni. Op 9 mei 2017, 
bij het Career Event van de Faculteit der Letteren, vertellen alumni over 
wat ze na de talenstudie hebben meegemaakt. WWW.GAVJAFET.NL

Rechtsgeleerdheid
Vrijdagmiddag 12 mei 2017 houdt de Faculteit Rechtsgeleerdheid haar 
eerste facultaire alumni-netwerkborrel met korte lezingen over de actua-
liteit van prof. mr. Jan Brouwer (hoogleraar Algemene Rechtswetenschap) 
en mr. Koen Konings (universitair docent IT-recht en IT-recht advocaat). De 
borrel vindt plaats in het Academiegebouw te Groningen. Aanmelden kan 
via RUG.NL/RECHTEN/ALUMNI

Wijsbegeerte
Keer op 20 mei 2017 terug naar de Faculteit Wijsbegeerte voor een vrolijk 
en filosofisch weerzien. Programma en aanmelden (tot 30 april) via 
WWW.RUG.NL/FILOSOFIE/ALUMNI.

Biologie en Life Science and Technology
GLV Idun (voorheen GBC en Melior Vita) organiseert van 2 t/m 4 juni 2017 
de traditionele zeiltocht op de Jeppe van Schier. Opgave via ALUMNI@IDUN.NL.

Engels
De Alumni Association English Language and Culture Groningen houdt 
op 17 juni 2017 een reünie in De Stadstuin in Groningen met als thema  
Almost Midsummer Night. WWW.ALUMNICLUBENGELSGRONINGEN.NL

Tandheelkunde
Op 24 juni 2017 houdt Archigenes haar jaarlijkse rally. 28 oktober 2017 is 
er Alumnibowlen te Utrecht. En, van 2 t/m 9 februari 2018 wordt het  
derde lustrum gevierd, met een openingsfeest op 2 februari en een  
alumnidag op 3 februari. WWW.ARCHIGENES.NL/VERENIGING/ALUMNI

Farmacie
Pharmaciae Sacrum zoekt oud-studenten farmacie die mee willen helpen 
activiteiten voor alumni te organiseren en die willen meedenken over de 
Alumnicommissie en de Alumnidag in oktober 2019. Interesse? Mail naar 
BESTUUR@PSGRONINGEN.NL. 

Archeologie
Sinds kort is Archeolumni GIA de officiële alumnivereniging voor oud- 
studenten archeologie. De vereniging organiseert netwerkborrels en 
andere activiteiten. En er is een nieuwsbrief. Meer weten? Stuur een mail 
naar ALUMNINETWERKGIA@RUG.NL of kijk op LinkedIn of Facebook.

Bijeenkomsten alumnikringen

Meer informatie op WWW.RUG.NL/KRINGEN en WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA.  

10 april 2017 Twente 
11 april 2017 Berlijn 
18 april 2017 Londen 
19 april 2017 Hong Kong 
1 mei 2017 Den Haag & Rotterdam 

8 mei 2017 Amsterdam 
7 juni 2017 Aduarderkring & Jonge 
Alumni Netwerk, Groningen 
15 juni 2017 Hong Kong

‘OP EEN KANTOOR BEN JE OM TE WERKEN; PLANTEN KAN JE THUIS WEL NEERZETTEN’
STELLING MARIJE HAMERSMA RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

ALUMNI ACTIEF

Common Ground verzamelt bijzondere herinneringen
Alumni van de RUG: we zijn overal te vinden, in het binnen- en buitenland, 
in verschillende functies en organisaties. Maar hoe verschillend ook, we 
hebben allemaal iets gemeen: onze alma mater. In Groningen werden we 
volwassen. We zaten er in de collegebanken. Beleefden er grote liefdes. En 
maakten er lange studiedagen in de bibliotheek en lange nachten in de 
Poelestraat. 
Op Common Ground, WWW.RUG.NL/ALUMNI/COMMONGROUND, verzamelt de 
RUG bijzondere herinneringen van alumni aan de studietijd. Heb jij ook 
een mooi verhaal dat je graag deelt? Neem dan contact op met A&F via: 
ALUMNI@RUG.NL.

Reünie biologen 1967
In 1967 begonnen – in de collegebanken van het botanisch lab aan de Gro-
te Rozenstraat – zo’n 70 studenten aan de opleiding Biologie in Groningen. 
Nu, vijftig jaar later, hebben Rosalie Aardema, Nicolette Gastkemper en Jan 
de Heer het initiatief genomen voor een reünie, op zaterdag 9 september 
2017. Op het programma van de reünie staan onder meer een bezoek aan 
het oude Biologisch Centrum in Haren en aan het nieuwe Life Science 
gebouw op Zernike. Meer weten? Mail naar JANDEHEER@YAHOO.COM.

Weekendje Groningen?
Zin om weer eens 
een dag of weekend 
in Groningen door te 
brengen? Kom dan 
zaterdag 14 en zon-
dag 15 oktober naar 
Zpannend Zernike, de 
Groningse bijdrage aan 
het Weekend van de 
Wetenschap. Twee  
dagen lang staat de 

stad in het teken van de wetenschap, met lezingen van bekende RUG- 
wetenschappers, demonstraties, amusement en de mogelijkheid om  
zelf onderzoek te doen. Voor oud, maar vooral ook voor jong. Leer hoe onze 
hersenen werken, volg de rondleiding door het Academiegebouw, bezoek 
het mobiele planetarium of maak een eigen DNA-ketting. Zpannend  
Zernike is zaterdag op verschillende plekken in de binnenstad en zondag 
op de Zernike Campus. De toegang is gratis. 
Meer informatie op WWW.ZPANNENDZERNIKE.NL.  
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