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ALUMNI ACTIEF / AGENDA

Gezocht: Magna Pete leden 1968
In november 2018 wil een groep enthousiaste oud-leden van Magna Pete 
een reünie organiseren voor iedereen die in 1968 een studie begon in 
Groningen en lid werd van de ‘Groningsche Vrouwelijke Studenten Club’. 
Interesse? Neem contact op met Ada Stuurman-Bieze, ADA@FSTUURMAN.NL. 

International Relations & International Organization
IRIO alumnivereniging Mitrany organiseert 12 januari, 2 februari en  
2 maart 2018 netwerkborrels in Den Haag, Cafe Leopold, Plein 17.  
WWW.MITRANY.EU

Tandheelkunde
T.M.F.V. Archigenes viert haar derde lustrum van 2 tot en met 9 februari  
2018. Met onder meer op 2 februari het openingsfeest, 3 februari de 
Alumnidag en 7 februari een symposium. www.archigenes.nl/lustrum
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
Op 15 februari 2018 is er een netwerkborrel voor afgestudeerde (ortho)
pedagogen, onderwijskundigen en (basisschool)docenten. Meer weten? 
Studievereniging ODIOM, BESTUUR@ODIOM.NL.

Psychologie
Op 10 maart 2018 houdt de Groninger Alumnivereniging Psychologie  
de jaarlijkse alumnidag rond het thema ‘Mentale aspecten van sport en 
presteren’. Met een lezing van Nico van Yperen, workshops, de uitreiking 
van de Mastertheseprijs en een borrel. Aanmelden vanaf februari 2018: 
WWW.RUG-PSYCHOLOGIE-ALUMNI.COM

Wiskunde
Op 19 maart 2018, 19.30 uur, houdt Joost Batenburg (Universiteit Leiden) 
in Groningen de Johann Bernoulli Lezing 2018: Looking at the inside of an 
object with mathematics. Toegang gratis. WWW.MATH.RUG.NL/BERNOULLI.
De Bernoulli Gazet, het alumniblad voor wiskundigen, wordt vanaf 2018 zo 
veel mogelijk per email verstuurd. Wilt u het blad ontvangen? Geef dan uw 
e-mailadres door via SECJBI@RUG.NL. 

Geschiedenis
Houd contact via alumnivereniging Geschiedenis. De vereniging organi-
seert verschillende activiteiten, waaronder een alumnidag (19 mei 2018, 
Rotterdam o.v.). Ben je al lid of wil je lid worden? Geef je gegevens door via 
WWW.RUG.NL/ALUMNI/GESCHIEDENIS. We zijn ook actief op LinkedIn. 

Farmacie
Studievereniging Pharmaciae Sacrum zoekt enthousiaste alumni die 
activiteiten voor oud-studenten willen organiseren, zoals borrels en de 
Alumnidag in oktober 2019. Interesse? Stuur een mailtje naar  
BESTUUR@PSGRONINGEN.NL.

Communicatie- en informatiewetenschappen
Columni, de alumnivereniging van communicatie- en informatieweten-
schappen zoekt een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Het 
kost je zo’n vier uur per maand en je doet veel ervaring en contacten op. 
Het bestuur organiseert onder meer de Columni-Scriptieprijs, een nieuws-
brief en een jaarlijkse ALV. Meer weten? INFO@COLUMNI.NL

Bewegingswetenschappen
Houd facebook.com/alumnimobilae en linkedin.com/groups/2334660 in 
de gaten voor de eerstvolgende alumniborrel en de pubquiz voor (oud-)
studenten bewegingswetenschappen.
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‘Alumni, medewerkers en relaties van de RUG  
voelen zich steeds meer betrokken bij het onder-
wijs aan onze universiteit. Dat blijkt wel uit het 
groeiend aantal beurzen en stimuleringsprijzen 
die mede dankzij hun steun kunnen worden  
ingesteld. Dankzij zo’n beurs of prijs krijgen  
studenten de mogelijkheid hun talenten nog 

verder te ontwikkelen. Mede namens hen wil ik daarom alle donateurs 
bedanken.’ 

Gerbrand Visser / Directeur Ubbo Emmius Fonds

De afgelopen maanden kregen de volgende studenten 
een beurs of prijs:

Een Eric Bleumink Fonds beurs voor studenten uit ontwikkelingslanden: 
Nato Rubanovi (Georgië), Tania Benita (Indonesië), Yeshiwas Belay  
(Ethiopië), Monieb Abdelrahman Mohammed Ahmed (Sudan).

Een Junior Scientific Masterclass (JSM) Talent Grants voor studenten die 
hun studie geneeskunde combineren met wetenschappelijk onderzoek: 
Niels Grote Beverborg, Valerie Collij en Sebastiaan Lambooij. Een Van  
der Meer-Boerema JSM Talent Grant: Rico Bense, Hagma Workel, Thijs 
Stutvoet, Marloes Nies en Bart van Dijken.

De Herta Macht Scriptieprijs voor beste scriptie aan een Nederlandse 
universiteit op het gebied van ruimtelijke wetenschappen: Rik Huizinga

De Dirk Smilde Fellowship 2018 voor het verblijf van een internationaal 
gerenommeerde onderzoeker op het gebied van de De Dode Zeerollen  
aan het Qumran Instituut: prof. dr. George J. Brooke (Universiteit van  
Manchester). Op 2 februari 2018 houdt George Brooke zijn inaugurale  
rede ‘A Summer’s Day? With What Shall We Compare the Dead Sea 
Scrolls?’ in Groningen, WWW.RUG.NL/ALUMNI/DIRKSMILDEFELLOWSHIP.

17 januari
Coachcafé Jonge Alumni Netwerk, 
Van Swinderen Huys, Groningen

13 maart 
Zürich

15 maart 
Genève, Permanente  
Vertegenwoordiging Nederland VN

26 maart ’t Gooi, Bussumse  
Watertoren

9 april Twente, De Wilmersberg,  
De Lutte

Bijeenkomsten alumnikringen 2018

Kijk voor actuele informatie, locaties en andere bijeenkomsten op 
WWW.RUG.NL/KRINGEN en WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA.  

mailto:ADA%40FSTUURMAN.NL?subject=
http://WWW.MITRANY.EU
http://www.archigenes.nl/lustrum
mailto:bestuur@odiom.nl
http://www.rug-psychologie-alumni.com
http://www.math.rug.nl/bernoulli
mailto:secjbi@rug.nl
https://www.rug.nl/let/organization/bestuur-afdelingen-en-medewerkers/afdelingen/afdeling-geschiedenis/wiewatwaar/alumnivereniging_geschiedenis/
mailto:bestuur@psgroningen.nl
mailto:info@columni.nl
https://www.facebook.com/UniversityofGroningenAlumni
https://twitter.com/search?src=typd&q=Alumni%20of%20Groningen
https://www.instagram.com/ug_alumni/
http://www.rug.nl/alumni/dirksmildefellowship
http://WWW.RUG.NL/KRINGEN



