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Bewegingswetenschappen
Op 16 oktober houdt Studiosi Mobilae / Alumni 
Mobilae weer een pubquiz in Het Pakhuis 
(Groningen) voor studerende leden én alumni.  
WWW.STUDIOSIMOBILAE.NL; EXTERNEZAKEN@

STUDIOSIMOBILAE.NL 

IRIO
Wil je in contact komen met oud-studiegenoten 
IRIO? Op 1 november houdt alumnivereniging 
Mitrany een Drinks & Discussion in Den Haag. 
Met interessante sprekers en een drankje.  
WWW.MITRANY.EU 

Geneeskunde
De zorg van de toekomst! Onze zorg van nu? 
is het thema van het jaarlijks symposium van 
Medische Alumnivereniging Antonius Deusing 
op zaterdag 2 november in het UMCG. Sprekers 
zijn Erik Gerritsen (secretaris-generaal VWS), 
Friso Muntinghe (internist-vasculair geneeskun-
dige) en Michiel Rienstra (hoogleraar klinische 
cardiologie). Verder zijn er diverse workshops 
(o.a. over kunstmatige intelligentie) en een  
borrel. Zowel leden als externen zijn welkom. 
Accreditatie is aangevraagd. 
WWW.ANTONIUSDEUSING.NL 

Rechten
Vrijdag 8 november houdt de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid een alumniborrel in Utrecht 
met een informatief tintje: Thijs van Zanten, 
hoogleraar overeenkomst en zekerheid en 
(cassatie)advocaat, spreekt over jurispruden-
tie van de Hoge Raad. En u kunt natuurlijk 
bijpraten met mede-alumni, herinneringen 
aan Groningen ophalen en nieuwe contacten 
opdoen. WWW.RUG.NL/RECHTEN/ALUMNI

FEB / Financiële studies
Risk, de financiële studievereniging, viert van 22 
t/m 29 november 2019 haar zesde lustrum. Op 
vrijdag 22 november is de Alumni Activiteit met 
een borrel bij Mooie Boules Amsterdam. Op vrij-
dag 29 november sluiten we de week knallend 
af met het Lustrum Eindfeest in Groningen, ook 
toegankelijk voor alumni. WWW.RISKGRONINGEN.NL 

Life Science / Biologie
Op 7 februari 2020 organiseert de Alumni-
commissie van GLV Idun de jaarlijkse BioBorrul. 
Spreek af met je oude studievrienden en kom 
op 7 februari terug naar Groningen om oude 
tijden te doen herleven. WWW.IDUN.NL 

Boeken: Jan Lokin en Piet Pellenbarg 
over hun faculteit
Lokin en Pellenbarg. Voor veel alumni rechten 
en ruimtelijke wetenschappen twee klinkende 
namen die direct nostalgische herinneringen 
oproepen. Tijdens de viering van het 405-jarig 
bestaan van de universiteit, in juni dit jaar,  
presenteerden beiden een boek over de 
geschiedenis van hun faculteit. 

In De Groninger Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid (1596-1970) 
bespreekt emeritus hoogleraar  
rechtsgeschiedenis Jan Lokin 
een groot aantal onderwerpen:  
Wat is een faculteit? Hadden 

studenten iets te vertellen? Wat was de leer- 
stof? Waarom heeft de geboorte van de 
Groninger faculteit achttien jaar eerder plaats 
dan die van de universiteit? En waarom houdt 
het boek op in 1970? Bekijk Lokins op  
WWW.RUG.NL/ALUMNI/LOKIN.

Keunings Erfenis van emeritus hoogleraar Piet  
Pellenbarg beschrijft de  
Faculteit Ruimtelijke Weten-
schappen sinds de benoeming 
van Hendrik Jacob Keuning in 
1948 als eerste hoogleraar in 
de economische en sociale  

geografie. Hij schetst de ontwikkeling van 
eenmansbedrijf tot middelgrote faculteit met 
hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek aan 
de hand van verhalen en foto’s. Het boek is voor 
€ 12,50 incl. verzendkosten te bestellen via 
WWW.RUG.NL/FRW/KEUNINGS-ERFENIS. 

Meer op WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA

14 oktober 2019
Twente, De Lutte
16 oktober 2019
Hong Kong, Fringe 
Club, Annual Alumni 
Pub Quiz
31 oktober 2019 
Delft, Campus Delft, 
kring Den Haag/
Rotterdam
7 november 2019
Groningen, 
Aduarderkring over 
ondernemerschap

25 november 2019
’t Gooi, De Groene 
Afslag, Laren, gast-
heer Lucas Mol
25 november 2019
Groningen, Young 
Alumni Network, spre-
ker: Wies van ’t Slot
november 2019 
Londen (kerstborrel) 
en Indonesië 
4 december 2019
Amsterdam, ABN Amro, 
met Frans van der Horst

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

Alumnikringen

Remco Kouwenhoven directeur 
Alumnirelaties en Fondsenwerving

Remco Kouwenhoven 
(1963) is per 1 augus-
tus gestart als direc-
teur Alumnirelaties 
en Fondsenwerving / 
Ubbo Emmius Fonds. 
Hij studeerde algemene 
economie aan de RUG 
en was daarna lange 

tijd actief in de gemeentepolitiek, als raadslid 
in Groningen en later als wethouder in Haren. 
Daarnaast werkte hij onder meer bij Stichting 
Veiligheidszorg Noord als directeur en recent 
als commercieel manager bij bouwbedrijf 
Van Wijnen. Als voorzitter van het FEB Alumni 
Network was hij al betrokken bij het alumni- 
beleid van de Faculteit Economie en Bedrijfs- 
kunde. Kouwenhoven: ‘Alumni zijn belangrijk 
voor de universiteit. Meer dan honderdduizend 
ambassadeurs dragen op heel veel verschil- 
lende manieren bij aan de kwaliteit van het 
onderwijs en het onderzoek en aan de reputatie 
van de RUG.’

Nieuwe alumni officer Letteren 
Izette Schouwstra 
is sinds 1 augustus 
Alumni Officer en 
Project Manager 
Employability bij de 
Faculteit der Letteren.  
Ze leidde de afgelopen 
twaalf jaar het alumni- 
bureau van de North-

West University in Zuid-Afrika. In Groningen  
wil ze de relaties tussen alumni en de letteren-
faculteit verder verstevigen. Daarbij zal ze  
extra aandacht besteden aan het betrekken van 
alumni bij het informeren en ondersteunen  
van huidige en oud-studenten van de faculteit 
op de arbeidsmarkt.

Contact
Contactinformatie over A&F en de alumni  
officers van alle faculteiten is te vinden op 
WWW.RUG.NL/ALUMNI/CONTACT. 
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