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Feest: Tien jaar FEB en EBF
Tien jaar geleden fuseerden de Faculteit der Economische Wetenschappen
en de Faculteit Bedrijfskunde en ook studievereniging EBF viert haar
10-jarig bestaan. Alle reden voor een feestje. Op 1 september 2017, van
15.30 tot 00.00 uur, organiseren FEB en EBF voor alle alumni, studenten,
medewerkers, docenten, hoogleraren, externe partners en vrienden het
lustrumevenement The Next Step. Met muziek, gastsprekers, cabaret,
activiteiten voor kinderen, eten en drinken en nog veel meer. Iedereen is
welkom, dus voel u vrij uw familie en vrienden mee te brengen naar het
feest. Tickets zijn gratis, maar reserveren is noodzakelijk.
WWW.RUG.NL/FEB/NEXTSTEP

Alumnikring Londen

Kof op woelig water. Door Dirk Piebes Sjollema (1760-1840).
Collectie Scheepvaartmuseum Sneek.

Ook in Londen is een alumnikring gestart. De eerste bijeenkomst was
in april en kon rekenen op grote belangstelling. Meer dan 100 oud-studenten kwamen bijeen om onder meer te luisteren naar speeches van
Unilever-CEO en UEF-voorzitter Paul Polman, ambassadeur Simon Smits
en RUG-voorzitter Sibrand Poppema. Heeft u belangstelling? Kijk dan op
WWW.RUG.NL/ALUMNI/KRINGEN .

Sonttolregisters Online zoekt vrijwilligers
Interesse in puzzelen, geschiedenis en oud handschrift? De RUG en
Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, zoeken vrijwilligers om mee te helpen bij de invoer van gegevens uit de originele
Deense Sonttolregisters in de databank Sonttolregisters Online
WWW.SOUNDTOLL.NL . De registers vormen de administratie van de tol die de

koning van Denemarken lang hief over de scheepvaart door de Sont, de
zeestraat die de Noordzee en de Oostzee met elkaar verbindt. Zij zijn de
centrale bron voor de geschiedenis van de zo belangrijke Oostzeehandel.
De databank wordt wereldwijd door professionals en amateurs voor
onderzoek gebruikt. Hij bevat op dit moment al de gegevens van
1,6 miljoen doorvaarten uit de jaren tussen 1591 en 1857. Het project
Sonttolregisters Online kwam mede dankzij steun via het UEF tot stand.
Wilt u helpen? Neem dan contact op met Jan Willem Veluwenkamp,
j.w.veluwenkamp@rug.nl.
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Weekendje Groningen?
Combineer het met Zpannend Zernike

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Zin om weer eens een dag of weekend in Groningen door te brengen? Kom

6 september 2017 de opening van het Academisch Jaar van de Faculteit
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Alumni zijn van harte welkom.

dan zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017 naar Zpannend Zernike, de
Groningse bijdrage aan het Weekend van de Wetenschap.
Twee dagen lang staat dan de stad in het teken van wetenschap, met
lezingen van bekende RUG-wetenschappers, demonstraties, amusement
en de mogelijkheid om zelf onderzoek te doen. Voor oud, maar vooral ook
voor jong. Vragen stellen en antwoorden krijgen. Je verwonderen over
wat er nu of straks allemaal kan. In oude en moderne gebouwen van
universiteit en hogeschool. Zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.

Prins Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur bij de Heilige Stoel
(het Vaticaan) namens het Koninkrijk der Nederlanden, verricht op

WWW.RUG.NL/GGW

Industrial Engineering & Management
TBV Lugus viert haar derde lustrum, op 6 oktober 2017, met een Galadiner en Galabal voor studenten en alumni Op 7 oktober 2017 is er een
speciale activiteit voor alumni en masters, met diner en Groningse borrel.
WWW.FACEBOOK.COM/LUGUSLUSTRUM/

en WWW.TBVLUGUS.NL/EVENTS

De toegang is overal gratis.

Geneeskunde
De Medische Alumnivereniging Antonius Deusing bestaat 20 jaar en viert
dat op 4 november 2017 met een feestelijk symposium in Groningen over:
‘Ons Brein! Wat doet dat met ons?’ Met lezingen, workshops, klinische
lessen, schilderkunst, muziek, een borrel en diner en veel meer. Daarnaast
komt er in het najaar een Jaardiner alumni geneeskunde met de
afstudeerjaren 1998 t/m 2002. WWW.ANTONIUSDEUSING.NL

Europese talen en culturen
Groninger Alumnivereniging Jafet houdt op 11 november 2017 de jaarlijkse alumnidag, met lezingen, een diner en natuurlijk de mogelijkheid bij
te praten met studiegenoten. Iedereen die ETC, RTC, STC of een andere
verwante studie heeft gedaan is van harte welkom. Volg ons op Facebook
of WWW.GAVJAFET.NL .

Rechtsgeleerdheid
Save the date! Op 17 november 2017 organiseert de Faculteit Rechtsgeleerdheid een kennismiddag voor alumni rond het thema (schade na)
gaswinning. Naast een plenaire sessie en een workshopcarrousel, waarbij
het thema vanuit verschillende rechtsgebieden benaderd wordt, is er ruim
gelegenheid tot bijpraten en netwerken. Meer informatie binnenkort op
Op zaterdag 14 oktober vindt Zpannend Zernike plaats in de binnenstad van Groningen: Academiegebouw, Universiteitsmuseum, ERIBA
(A. Deusinglaan) en bij De Jonge Onderzoekers (Dirk Huizingastraat). Ook
de wetenschapstruck van de RUG is present. Er zijn lezingen, workshops
voor kinderen, een wetenschapscafé, rondleidingen door het prachtige
Academiegebouw en de talkshow ‘Staat van Science’ door Bram Douwes.
In het proeﬂab van het Universiteitsmuseum kunnen kinderen als echte
wetenschapper aan de slag. Bij ERIBA staat de vraag centraal hoe we
gezond oud kunnen worden.
Op zondag 15 oktober is iedereen welkom op de Zernike Campus. Duik in
de fascinerende wereld van natuurwetenschappen, techniek en energie op
KVI-CART, in de Bernoulliborg, bij Science Linx, op het Kapteyn Instituut, bij
SRON, Hanzehogeschool, EnTranCe en EnergyBarn.

WWW.RUG.NL/RECHTEN/ALUMNI

Bijeenkomsten alumnikringen
2 oktober 2017 ’t Gooi
9 oktober 2017 Twente
18 oktober 2017 Brussel

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

Overnachten in Groningen in dit weekend? Maak gebruik van de
aanbiedingen van het University Hotel (Kleine Kromme Elleboog, zie
pagina 31) en het Student Hotel (Boterdiep). Kijk voor het programma
en de korting op:
WWW.RUG.NL/ALUMNI/WETENSCHAPSWEEKEND2017

‘

SCIENCE LITERACY, OR TO “THINK LIKE A SCIENTIST”, IS A WAY TO COUNTER TODAY’S RAPID SPREAD OF ONLINE MISINFORMATION
STELLING BARBARA MIZUMO TOMOTANI SCIENCE AND ENGINEERING

’
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