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AGENDA

IRIO
Mitrany, de alumnivereniging International 
Relations and International Organization, houdt 
op 6 april en 11 mei 2018 een alumniborrel in 
Den Haag, vanaf 17.00 uur in Cafe Leopold,  
Plein 17. WWW.MITRANY.EU 

Rechtsgeleerdheid
Op vrijdag 13 april 2018 organiseert de 
Faculteit Rechtsgeleerdheid – voor het eerst in 
Amsterdam – een netwerkborrel voor alumni 
over de blockchain. Sprekers zijn dr. Jaap-Henk 
Hoepman (‘de blockchain is geen waarheids-
machine’) en mr. Trix Mulder (over blockchain, 
privacy en AVG).  Vondelkerk, Vondelstraat 120, 
Amsterdam, 16.00-18.30 uur, € 17,50. 
WWW.RUG.NL/RECHTEN/ALUMNI/NETWERKBORREL

Geschiedenis
De Alumnivereniging Geschiedenis houdt  
19 mei 2018 haar jaarlijkse Alumnidag, dit-
maal in Rotterdam. Met een lezing van Stefan 
Couperus over de naoorlogse wederopbouw en 
een historische stadswandeling. Aanmelden en 
meer informatie: ALUMNI.GESCHIEDENIS@RUG.NL.  

Economie en Bedrijfskunde
Zie Alumnibijeenkomst Circuit Zandvoort  
(5 juni 2018) hiernaast.

Medische Wetenschappen
Op zaterdag 9 juni 2018 organiseert Medische 
Alumnivereniging Antonius Deusing weer een 
gezellige Buitendag. Meer informatie volgt via 
de nieuwsbrief en op WWW.ANTONIUSDEUSING.NL

Ruimtelijke Wetenschappen
De Professor Keuningvereniging (PKV), alumni- 
vereniging van de Faculteit Ruimtelijke Weten-
schappen, zoekt alumni die ons bestuur willen 
versterken. We faciliteren jaarlijks 3-4 activitei-
ten. Communicatie met de leden gaat vooral via 
onze LinkedIn en- Facebookgroep. Het bestuur 
vergadert enkele keren per jaar op een centrale 
plek in het land. Interesse? Mail ons voor 25 mei: 
BESTUUR@PROFESSORKEUNINGVERENIGING.NL, of bel 
voorzitter Eric Neef: 06-51821510. 

Archeologie
Archeolumni zoekt enthousiaste alumni voor: de 
kascommissie (o.a. financieel overzicht van het 
afgelopen jaar), het bestuur en voor de redactie 
van de Nieuwsbrief. Interesse? Mail naar:  
ALUMNINETWERKGIA@RUG.NL

‘Terugblikkend op de afgelopen maanden, viel mij weer eens op hoe 
divers niet alleen de projecten zijn waar het Ubbo Emmius Fonds van 
de RUG steun voor vraagt. Maar ook dat alumni van onze universiteit 
die projecten op de meest uiteenlopende manieren steunen, van 
belcampagne of afscheidscadeau tot legaat. Hieronder vindt u een 
greep uit recente donaties. Ik wil, namens onderzoekers, studenten 
en het UEF, alle donateurs graag hartelijk danken voor hun gift.’

Gerbrand Visser / Directeur Ubbo Emmius Fonds

Beurzen voor talent uit kansarme landen
De acceptgiro- en belcampagne, afgelopen december, voor het Eric Bleumink Fonds (EBF) heeft ruim 
€ 56.000 opgebracht. En nog steeds komt er geld binnen op rekeningnummer NL 80 ABNA 056 3098 
961. Met een beurs van het EBF kunnen studenten uit kansarme landen een masterstudie volgen in 
Groningen. Mede dankzij deze steun kunnen in september zes nieuwe studenten beginnen met een 
studie. WWW.RUG.NL/EBF.

Belcampagne Junior Science Masterclass 
In de gezondheidszorg is een groeiende behoefte aan arts-onderzoekers: artsen die patiëntenzorg 
combineren met klinisch-wetenschappelijk onderzoek. De Junior Scientific Masterclass (JSM) geeft 
studenten geneeskunde en tandheelkunde de kans zich al tijdens hun studie extra te bekwamen in 
wetenschappelijk onderzoek. Van 9 tot en met 26 april zullen de studenten van de UEF-Alumnidesk 
weer bellen om geld op te halen voor het beurzenprogramma van de JSM. Wilt u niet gebeld worden, 
dan kunt u dat doorgeven via WWW.RUG.NL/ALUMNI/BEL-ME-NIET 

€ 65.000 voor onderzoek endeldarmkanker
Maag-darm-leverarts Wouter Nagengast heeft € 65.000 ontvangen van de Van der Meer-Boerema 
Stichting voor zijn onderzoek naar endeldarmkanker. Niet elke (endeldarm)kankersoort is gelijk. 
Nagengast wil daarom met nieuw ontwikkelde fluorescentie tracers de specifieke eigenschappen 
van tumoren beter in kaart brengen en daarmee de basis leggen voor een betere, meer gerichte 
behandeling.

Bijzondere giften voor Ellen Nollen
De onderzoeksgroep van Ellen Nollen richt zich op de oorzaken van neurodegeneratieve ziekten als 
Parkinson, Alzheimer en Huntington. Alumni hebben al veel bijgedragen aan dit onderzoek. Onlangs 
kregen Nollen en haar onderzoeksgroep opnieuw twee bijzondere giften. Een alumnus van de RUG 
liet een legaat na van maar liefst € 43.811. Daarnaast riep alumnus Roelof Joosten, ter ere van zijn 
afscheid als CEO bij FrieslandCampina, familie, vrienden en collega’s op een donatie te doen aan 
Nollen. Het leverde een afscheidscadeau van € 17.500 op.

Brochure blaarziekte
De Stichting Eleven Floawers Foundation zegde € 50.000 toe aan het project 'Brochure met  
psychosociale handvatten voor kinderen met de ziekte EB en hun omgeving' van orthopedagoog  
Petra de Graaf. EB, Epidermolysis bullosa, is een zeldzame, erfelijke huidaandoening die vaak  
gepaard gaat met ondraaglijke pijn, eindeloze jeuk, vervorming van de huid en terugkerende  
wondverzorging. Voor ouders is het vaak erg lastig hun kind te verzorgen, omdat de kleinste  
aanraking al zeer pijnlijk kan zijn. De brochure moet ouders en kinderen helpen om met de  
situatie rondom EB en wondverzorging om te gaan. 

http://www.mitrany.eu
http://www.rug.nl/rechten/alumni/netwerkborrel
mailto:alumni.geschiedenis@rug.nl
http://www.antoniusdeusing.nl
mailto:bestuur@professorkeuningvereniging.nl
mailto:alumninetwerkgia@rug.nl
http://WWW.RUG.NL/EBF
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/BEL-ME-NIET
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‘SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER WITH NO LOSS OF ENTHUSIASM.’  (WINSTON CHURCHILL)

STELLING RODI STEENBERGEN-ZUTT FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

ALUMNI ACTIEF

VOLG ONS OP   Alumni – University of Groningen   Alumni – University of Groningen  

 

Alumni – University of Groningen   alumniuniversityofgroningen

9 april 
Twente, De Wilmersberg, De Lutte
 
19 april 
(o.v.) New York
 
30 april 
Workshop Change Management 
(Engelstalig), Jonge Alumni Netwerk, 
Van Swinderen Huys, Groningen 

5 juni 
Amsterdam / Kennemerland / 
Faculteit Economie Bedrijfskunde, 
alumnibijeenkomst Circuit  
Zandvoort,

Alumnibijeenkomsten

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

Alumnibijeenkomst Circuit Zandvoort
Op dinsdag 5 juni 
2018, vanaf 17.00 uur, 
is er een alumnibijeen-
komst op het Circuit 
van Zandvoort rond 
het thema leiderschap. 
RUG-alumnus en 
gastheer Bernhard van 
Oranje ontvangt u in 
restaurant Bernie’s, 
dat uitzicht biedt over 
de befaamde Tarzan-

bocht. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de alumnikringen  
Amsterdam en Kennemerland, de afdeling Alumnirelaties en Fondsen-
werving van de RUG en het alumninetwerk van de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde.
De avond staat in het teken van ‘leiderschap’. Sprekers zijn Janka Stoker 
en Harry Garretsen, directeuren van het expertise centrum ‘In the LEAD’ 
van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. ‘In the LEAD’ wil organisaties 
en strategische leiders ondersteunen bij het maken van doeltreffende 
keuzes. Aansluitend is er een ‘walking dinner’. Alumni die dat willen kunnen,  
tegen extra kosten, om 17.00 uur met de eigen auto het circuit op.  
Het aantal plaatsen hiervoor is echter beperkt. Kosten diner: € 35,  
gratis voor vaste donateurs van de Alumnikringen (excl. rijden op het 
circuit). Voor meer informatie en aanmelden (tot 25 mei): 
WWW.RUG.NL/ALUMNI/ZANDVOORT2018.
Op pagina 12 van deze Broerstraat 5 vindt u een uitgebreid interview met 
Janka Stoker over vrouwen aan de top.

Reünie Organische Chemie voor  
promovendi 1969-1995
Namens onder meer prof.dr. Ben Feringa wordt 
er een reünie georganiseerd voor de promovendi 
Organische Chemie uit de periode 1969-1995. De 
reünie zal plaatsvinden op de middag en avond van 
vrijdag 12 oktober 2018. Opgave voor deelname 
kan via 100PROMOTIONS@RUG.NL t.a.v. Tineke Kalter.

Workshop Change Management voor jonge alumni
Veranderingen in werk en gedrag. Daar-
over gaat de workshop Change Manage-
ment op 30 april 2018, georganiseerd 
door het Jonge Alumni Netwerk (JAN). 
Alumna Tania Tasheva (MA International 
Business Management) is Change and 
Communications Lead bij Heineken. 
Vanuit haar ervaringen bij dat bedrijf 

geeft ze inzicht en praktische oefeningen in hoe je medewerkers mee kunt 
krijgen om veranderingen in een organisatie door te voeren. De workshop 
is Engelstalig en met name ook bedoeld om de vele internationale jonge 
alumni die in Noord Nederland wonen bij het JAN te betrekken.
30 april van 19.00-22.00 uur, Van Swinderenhuys, Oude Boteringe- 
straat 19, 9712 GC Groningen, entree € 7,50. Opgave en meer informatie: 
WWW.RUG.NL/ALUMNI/JAN

Ellen Deckwitz schrijft nieuw  
verjaardagsgedicht
Ieder jaar sturen de RUG en het UEF een speciaal 
verjaardagsgedicht (Nederlands en Engels) naar 
alle alumni waar we een e-mailadres van hebben. 
Het afgelopen jaar was Jephta de Visser de  
dichteres van dienst. ‘Aibels mooi’, ‘Hierdoor voel  
ik me jarig’, ‘It is such an honor to receive your 
poem on my own day’ en ‘Niets mooiers dan 

een ochtendgedicht uit het Ol Oude Groningen’, waren enkele van de 
vele reacties. Het gedicht voor het komende jaar, getiteld 'Vakantie', is 
geschreven door Ellen Deckwitz, een van de belangrijkste dichters van 
haar generatie en eveneens alumna van onze universiteit. Donald Gardner 
droeg zorg voor een Engelse vertaling. Wilt u het verjaardagsgedicht ook 
ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door via WWW.RUG.NL/ALUMNI/UPDATE.

80 jaar Sociologie
Dit jaar bestaat de 
vakgroep Sociologie 
van de Rijksuniversiteit 
Groningen 80 jaar en 
dat moet gevierd wor-
den! Daarom organi- 
seert de vakgroep op 
vrijdag 12 oktober 
2018 het 16e lustrum 
in het Grand Theatre 
te Groningen. Op deze 
dag zullen we met 

een gevarieerd programma van lezingen, workshops, een buffet, cabaret 
en live muziek, een ode brengen aan de Groningse sociologie. Bovendien 
biedt het Lustrum een uitgelezen kans oude studievrienden en docenten 
weer terug te zien. Kaarten kosten € 12,50 voor leden van Sociëtas,  
€ 15,00 voor studenten en € 20,00 voor alumni en medewerkers (dit is  
inclusief buffet en drie gratis consumpties). Houd voor meer informatie 
over de kaartverkoop WWW.RUG.NL/GMW/SOCIOLOGIE/80JAAR en de sociale 
media in de gaten. We hopen jullie allemaal te zien in oktober.
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https://www.facebook.com/UniversityofGroningenAlumni
https://twitter.com/AlumniGroningen
https://www.instagram.com/ug_alumni/
https://www.rug.nl/alumni/stay-active/abroad/chapters/
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/ZANDVOORT2018
mailto:100PROMOTIONS%40RUG.NL?subject=
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/JAN
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/UPDATE
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