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Ruim 550 oud-leden en alumni waren 21 september aanwezig om het honderdjarig bestaan
van de Groninger Levenswetenschappen
Vereniging Idun, voorheen Groninger Biologen
Club (GBC), mee te vieren. Tijdens het eeuwfeest
in de Biotoop in Haren kreeg de inmiddels
1700 leden tellende vereniging de Koninklijke
erepenning uitgereikt door Groningens locoburgemeester Philip Broeksma.

Khadija Arib Aletta Jacobsprijs

Prijs Nedersaksische literatuur
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Tonko Ufkes (1958)
alumnus geschiedenis 1984, heeft de
Freudenthalpreis,
de belangrijkste
literaire prijs van
het Nedersaksische
taalgebied, gekregen
voor zijn in het
Westerkwartiers
geschreven verhaal
De bonte vliegenvanger. Op de
alumniwebsite vertelt hij over het schrijven in
Streektaal. WWW.RUG.NL/ALUMNI/VERHAAL-UFKES
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Rood protest
Een zee van rode baretten maakte dit jaar het
cortège van honderden hoogleraren op weg
naar de opening van het Academische Jaar in de
Martinikerk nóg fotogenieker dan anders. Boos
en ongerust vanwege de bezuinigingsplannen
van het ministerie hadden de Groningse
professoren een rood vilten vierkant op hun
baret gespeld. Dit, op initiatief van de leden van
de Young Academy Groningen. Ook op andere
Nederlandse universiteiten werden protestacties gehouden. De gewraakte plannen
beogen te bezuinigen op de alfa- en gammawetenschappen en de medische, met als doel
de bètawetenschappen op korte termijn te
begunstigen.
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Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib krijgt
de Aletta Jacobsprijs 2020 van de RUG. Dit,
vanwege haar niet-aflatende strijd voor de
positie van vooral Marokkaanse vrouwen in
Nederland, haar inspirerende voorbeeldrol als
eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een
migratieachtergrond en voor de wijze waarop zij
het vieren van 100 jaar kiesrecht in Nederland
heeft weten te markeren als een viering van het
algemeen kiesrecht, voor mannen én vrouwen.
De prijs wordt op 6 maart uitgereikt door rector
magnificus Cisca Wijmenga.
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Idun/GBC ontvangt Koninklijke
erepenning

Hoogleraar doofblindheid
geridderd
Tijdens de opening van ‘haar’ University of
Groningen Institute for Deafblindness is
Marleen Janssen, hoogleraar Aangeboren en
Vroegverworven Doofblindheid, koninklijk
onderscheiden tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Zij heeft zich sinds 1976
met groot succes ingezet voor de studie naar
de communicatie met personen die sinds de
geboorte of vanaf jonge leeftijd niet kunnen
horen én zien. Wereldwijd wordt zij erkend als
boegbeeld en expert, die de uitzichtloosheid
van het sociaal isolement van deze mensen
wil verlichten. Janssen is de enige hoogleraar
ter wereld op dit vakgebied en ook het nieuwe
Groningse instituut is uniek.

Nieuw College van Bestuur
Met de installatie van rector magnificus Cisca
Wijmenga en financiële man Hans Biemans
tijdens de openingsplechtigheid van het Academisch Jaar, is het College van Bestuur van de
RUG compleet vernieuwd. Collegevoorzitter
Jouke de Vries trad vorig jaar september al aan.
Op de foto v.l.n.r. Jouke de Vries, Cisca Wijmenga
en Hans Biemans.

SEKSUOLOGISCHE CONSULTVOERING ZOU ONDERDEEL MOETEN UITMAKEN VAN HET COASSISTENTEN ONDERWIJS
STELLING ANNE VREUGDENHIL FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Fotofestival Noorderlicht: TAXED TO THE MAX
In Groningen vindt van 6 oktober t/m 1 december het Noorderlicht
Internationaal Fotofestival plaats. TAXED TO THE MAX onderzoekt de
invloed van internationale corporaties, zoals multinationals, op het
maatschappelijk leven en de politiek. Het festival presenteert een verfrissende mix van fotoseries, mixed-media, video- en geluidsinstallaties,
performances en ruimtelijk werk. Ook is een kleine preview te zien van
de Belgische fotograaf Nick Hannes, die voor de RUG het onderzoek aan
de universiteit op dit gebied verbeeldt. De opdracht is onderdeel van de
meerjarige samenwerking ‘Imagining Science’ tussen de RUG en
Noorderlicht. WWW.NOORDERLICHT.COM

Uw carrière.
Onze kennis en ervaring.
Uw groei.

Executive masters en programma’s
op verschillende locaties in Nederland:
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M&A and Valuation
Executive MBA
EMFC (RC)
EMA (RA)
Data Analytics & Data Science
Top-HR Leiderschap
Digitale Transformatie

www.rug.nl/ugbs

•
•
•
•
•
•
•

Boardroom Dynamics
Zorg en Welzijn
Energietransitie
CX Management
ESG Assurance
PE-aanbod
Ook incompany

GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Nazomeren bij de
IShop
Stalen dopper

Toillettas

€ 19,95

€ 9,95

Duurzame lunchbox € 22,50

€ 15,- in sept/okt

The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
050 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
universiteitswinkel
i_shop_rug
rug.nl/shop

Shop

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a
Open: di t/m zo | 12u - 17u

