GRONINGEN, ’T KON MINDER

ALUMNI ACTIEF

Over de hele wereld zijn leden van de RUG-gemeenschap te vinden.
Zij verlieten Groningen, maar anderen bleven. Wat vinden zij
leuk aan Groningen en wat doen zij er graag?
RUG-medewerkers en -alumni geven hun tips.

SELFIE
Tineke Kalter-Meuken (1967)
Personal assistant van prof.dr. Ben Feringa en secretaresse van zijn onderzoeksgroep Synthetische Organische Chemie bij het Stratingh Institute
of Chemistry; daarnaast ben ik beëdigd Buitengewoon Ambtenaar der
Burgerlijke Stand in Winschoten en lid van Het Genootschap Onze Taal

Mijn belangrijkste taak is het beheren van de agenda van Ben Feringa. Ik
ben een soort buffer vanwege de vele verzoeken die binnenstromen. Het
doel is de tijd logisch en efficiënt in te delen. Ik probeer hem bovendien op
allerlei gebied zo goed mogelijk te ondersteunen zodat hij zich kan richten
op het onderzoek. Tevens fungeer ik als een soort back-up-geheugen. Ben
heeft diverse bestuurlijke taken en reist veel dus ‘never a dull moment’!
Zijn research groep is groot en er heerst hier een fijne sfeer. Ondanks alle
drukte is het dus voor mij een eer en genoegen om voor hem te werken.

DIT VIND IK LEUK

Nomineer de Alumnus van het Jaar 2016
Wie is volgens u de Alumnus van
het Jaar 2016?
Kent u een oud-student van de
RUG, in binnen- of buitenland, die:
– een bijzondere bijdrage heeft
geleverd aan maatschappij,
wetenschap, sport of cultuur
– een inspiratiebron is voor
anderen
– én geldt als een verdere belofte
voor de toekomst?
Geef uw suggestie met een korte
motivatie vóór 9 januari 2017
door aan: ALUMNI@RUG.NL of
050-363 7595. Eerdere Alumni
van het Jaar waren:
Luuk van Middelaar, Monica Arac de Nyeko, Wim Pijbes, Matthijs Bierman,
Stine Jensen, Jelle Brandt Corstius en Jeroen Smit.
Kijk voor meer informatie op WWW.RUG.NL/ALUMNI/ALUMNUSVANHETJAAR .

Bedrijven gezocht in Vietnam en Zuid-Afrika/
Mozambique
De International Business Research (IBR) is een
onderzoeksproject van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde en gelieerd aan studievereniging EBF.
Jaarlijks voeren ouderejaars studenten tegen kostprijs
op maat gemaakt onderzoek uit voor Nederlandse
bedrijven in twee opkomende economieën buiten
Europa. Dit jaar zijn dat Vietnam en Zuid-Afrika/Mozambique.
Voorbeelden van onderzoek zijn concurrentieanalyse, sectoranalyse of
consumenten analyse. In april zullen naar ieder land 25 studenten
afreizen om hier voor vijf weken veldonderzoek te verrichten.
Heeft uw bedrijf interesse? Mail dan naar INFO@IBR-GRONINGEN.NL of kijk
op WWW.IBR-GRONINGEN.NL .

Bijeenkomsten alumnikringen
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
5 januari 2017
april 2017
3 april 2017
10 april 2017
Mijn favoriete plekje in de provincie Groningen is het vestingstadje
Bourtange. Toen ik daar voor het eerst als kind met mijn ouders kwam,
was ik op slag verliefd. Je loopt werkelijk de geschiedenis binnen als je
door de poort van de vestingwal gaat. Ik weet nog dat ik dacht ‘hier wil
ik wonen als ik groot ben!’ Die droom heb ik nog niet opgegeven, hoor.
Misschien komt het er ooit van… Er zijn trouwens altijd leuke dingen te
doen in Bourtange dus kijk maar eens op www.bourtange.nl.

Washington DC
Kennemerland
’t Gooi
Twente

Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn nog niet alle bijeenkomsten
bekend. Voor actuele informatie, locaties en bijeenkomsten van andere
kringen: WWW.RUG.NL/KRINGEN

25

ALUMNI ACTIEF

FONDSENWERVING

FOTO WILLEM DEIJS

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

Beurzen JSM-studenten

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 .

Op 15 november jl. zijn zeven beurzen uitgereikt aan studenten van de
Junior Scientific Masterclass (JSM). In het MD/PhD-traject van het JSMprogramma 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

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.

FOTO JENNE HOEKSTRA

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 .
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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 Onderzoekscentrum 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

