
26 BROERSTRAAT 5 / DECEMBER 2016

ALUMNI ACTIEF FONDSENWERVING

AGENDA

Farmacie
Op 9 december 2016 houdt G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum vanaf 18.00 uur 
een vrijdagmiddagborrel in Café de Blauwe Engel in Amsterdam  
(Strawinskylaan 143). Op 15 februari 2017, tijdens het 27e lustrum,  
organiseert de vereniging een Wetenschappelijk Symposium, en op  
18 februari 2017 de Reünistendag voor alumni en oud-leden. Op  
het programma staan een lunch, een activiteit in de binnenstad van  
Groningen en een borrel. Aansluitend is het traditionele Galadiner  
en Galabal. Meer informatie en opgave vanaf 13 december via 
WWW.PSGRONINGEN.NL/LUSTRUM of BESTUUR@PSGRONINGEN.NL. 

Tandheelkunde en mondhygiëne 
TMFV Archigenes organiseert op vrijdag 16 december 2016 haar Dies 
Natalis, met een groot feest voor alumni en studenten. Woensdag  
21 december 2016 vindt in het UMCG het jaarlijkse symposium plaats. 
Deze keer is het thema ‘Welcome to the Future’. WWW.ARCHIGENES.NL. 

Medische wetenschappen
Zaterdag 4 februari 2017 is de Alumni Co-dag voor oud-studenten en 
Co-assistenten, ter ere van het 6e lustrum van M.F.V. Panacea. Met onder 
meer een lezing over de liefde, een patiëntcollege met een paralympische 
sporter, de Grote Geneeskunde Quiz en een borrel. Inschrijven kan  
via WWW.ANTONIUSDEUSING.NL. Om alvast in de agenda te zetten: op 
6 november 2017 viert Antonius Deusing haar eigen lustrum.

Europese Talen en Culturen
Groninger Alumnivereniging Jafet houdt, om haar recente oprichting 
te vieren, een congres in Groningen op (waarschijnlijk) 4 februari 2017. 
Alumni van de studie Europese Talen en Culturen, maar ook Romanisten, 
Slavisten, Germanisten en alumni van andere oudere talenstudies zijn van 
harte welkom! Tijdens het congres zullen onder meer nieuwe docenten 
van ETC spreken over hun onderzoek, zodat u kunt zien hoe uw studie  
zich in de jaren ontwikkeld heeft. WWW.GAVJAFET.NL, INFO@GAVJAFET.NL,  
WWW.FACEBOOK.COM/GAVJAFET. 

Levenswetenschappen
Op 10 februari 2017 is er de ‘Bioborrul’ voor alle oud leden van GBC, 
Melior Vitae en GLV Idun om in het hoge Noorden, onder het genot van een 
borrel, bij te praten. Van 2 t/m 4 juni 2017 vindt De Zeilreis naar Engeland 
plaats. WWW.IDUN.NL. 

Technische natuurkunde
Zaterdag 20 mei 2017, halverwege het zevende lustrum, is er in Utrecht 
een dag voor alumni van T.F.V. Professor Francken en de V.K.T.N.  
Meer informatie volgt op WWW.PROFESSORFRANCKEN.NL/LINKEDIN en  
WWW.PROFESSORFRANCKEN.NL.

Beurzen JSM-studenten
Op 15 november jl. zijn zeven beurzen uitgereikt aan studenten van de 
Junior Scientific Masterclass (JSM). In het MD/PhD-traject van het JSM- 
programma combineren studenten geneeskunde en tandheelkunde hun 
reguliere opleiding met wetenschappelijk onderzoek zodat ze al tijdens 
hun studie  een versneld promotietraject kunnen doorlopen. Drie UEF-JSM 
Talent Grants van € 8.000, mogelijk gemaakt dankzij een belcampagne 
onder alumni in het voorjaar van 2016, gingen naar Willemijn van Rijt, 
Ryanne Hijmans en Marlies Kettelaar. Vier andere Talent Grants, variërend 
van € 5.000 tot € 10.500 en bekostigd door de Van der Meer-Boerema 
Stichting, werden uitgereikt aan Jan Brouwer, Olaf Geerse, Andries Groen 
en Joost Hof. Zie verder op WWW.RUG.NL/ALUMNI/JSM

Tweede UEF-leerstoel
Met zijn oratie ‘Building Bridges: Governance, Societal Impact, and  
Sustainable Society in Southeast Asia’ aanvaarde Ron Holzhacker op  
22 november officieel de tweede Ubbo Emmius Fonds leerstoel,  
‘Comparative Multi-Level Governance and Regional Structure’. De  
leerstoel is verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en zal 
deel gaan uitmaken van het binnenkort op te richten  Groningen Onder-
zoekscentrum voor Zuidoost-Azië en ASEAN (SEA ASEAN). Dit centrum 
bestaat uit een interdisciplinair team van onderzoekers en promovendi 
die zich richten op theoretisch vergelijkend onderzoek op het gebied van 
bestuur, maatschappelijke impact en duurzaamheid. De leerstoel van 
Holzhacker is  mede mogelijk gemaakt door Unilever Indonesia en Shell 
Indonesia. WWW.RUG.NL/ALUMNI/UEF-LEERSTOELEN 
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