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Theologie en Religiewetenschappen

LAMBERT VAN DER AALSVOOR

Op woensdag 5 september 2018 staat de
opening van het Academisch Jaar in het teken
van Iran. Speciale gast is mevrouw Susanna
Terstal, tot 1 september ambassadeur van
Nederland in Iran. Zij zal een lezing geven.
Alumni van de faculteit zijn van harte welkom
om de opening bij te wonen. Informatie en
aanmelden: WWW.RUG.NL/GGW .

Ruimtelijke Wetenschappen

Foto-expositie over Noord-Korea Lambert van der Aalsvoort!
Ook in Noord-Korea wordt gestudeerd, geleerd en gelezen, zo toont Lambert van der Aalsvoort in de
foto-expositie Reading North Korea. Hij brengt daarmee het land in beeld op een manier die we niet
vaak zien. Van 11 juni tot de zomer van 2019 is de tentoonstelling gratis te bezoeken in de studieruimtes van het Harmoniegebouw (Oude Kijk in ’t Jatstraat 26). Van der Aalsvoort is een Nederlandse
auteur, fotograaf en onderzoeker. De getoonde foto’s zijn opgenomen in zijn meest recente publicatie Onder een Glazen Hemel: Noord Korea. De tentoonstelling is georganiseerd door het Centre for
East Asian Studies Groningen (CEASG), het interfacultair instituut dat zich richt op onderzoek en
onderwijs met betrekking tot het hedendaags China, Japan, Korea en Mongolië. Ook ondersteunt
het CEASG de samenwerkingsverbanden met universiteiten in Oost-Azië. In dat kader studeren
bijvoorbeeld een aantal promovendi uit Mongolië aan de Faculteit Medische Wetenschappen in
Groningen. De eerste hiervan, Byambaa Vanchin, heeft onlangs haar PhD behaald. De activiteiten
van het CEASG zijn mede mogelijk dankzij de steun die het instituut krijgt, via het Ubbo Emmius
Fonds, van een aantal externe partners, waaronder ING Bank en het Ministerie van Onderwijs van
Mongolië. Zie: WWW.RUG.NL/CEASG .
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In april 2018 was er opnieuw een belcampagne voor de Junior Scientific Masterclass, een opleidingsprogramma voor
arts-onderzoekers. Bijna 400 alumni
doneerden gezamenlijk € 19.073. Dit najaar
zullen de UEF-JSM Grants worden toegekend. Sinds 2010 heeft het Ubbo Emmius
Fonds al € 354.967,– opgehaald en hebben
41 studenten een beurs ontvangen!
Groningen hoort bij de wereldtop in de
transplantatiegeneeskunde, al jaren lang.
De rijke geschiedenis wordt nu vastgelegd
in een jubileumboek. Een belangrijk deel
van de kosten is inmiddels gedekt, alleen al
via crowdfunding kwam ruim € 34.000
binnen, maar u kunt het project nog steeds
steunen via www.rugsteunt.nl.
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Jaarlijks ontvangen tientallen studenten
een reisbeurs van het Groninger Universiteitsfonds, bijvoorbeeld om een onderzoeks- of onderwijsprogramma in het
buitenland te volgen. Het aantal aanvragen
voor een reisbeurs is nog veel groter.
Daarom krijgen een aantal studenten nu
de kans via crowdfunding zelf een deel van
de beurs op te halen. Als de student € 200
bij elkaar krijgt, keert het GUF eveneens
€ 200 uit. U kunt de studenten helpen via
www.rugsteunt.nl.
Het Ubbo Emmius Fonds ontving onlangs
een particuliere toezegging voor maar liefst
€ 400.000 voor het onderzoek naar trekvogels van Theunis Piersma en zijn team.
De onderzoekers en het fonds zijn erg blij
met deze bijzondere gift.

Drie excursies staan er op het programma
van de Professor Keuning Vereniging, alle
georganiseerd door RUG-alumni: stationsgebied Driebergen-Zeist door Arvid Krechting
vanuit ProRail op 20 september 2018; bloemenveiling Aalsmeer door Sander van Voorn vanuit
Greenport Aalsmeer op 5 oktober 2018; en
‘Wat nou einde van winkels’ door Hans van
Tellingen vanuit Strabo in Amsterdam op
26 oktober 2018. U bent van harte welkom.
Informatie en aanmelding: BESTUUR@PROFESSORKEUNINGVERENIGING.NL , of Facebookpagina
@ProfessorKeuningVereniging of LinkedIngroep Professor Keuningvereniging – Alumnivereniging FRW.

Geneeskunde
‘Medisch Leiderschap’ is het thema van de
jaarlijkse Antonius Deusingdag georganiseerd
door alumnivereniging Antonius Deusing op
zaterdag 3 november 2018. Tijdens het
geaccrediteerde symposium verzorgen prof.dr.
Louise Gunning-Schepers en prof. dr. Gerjan
Navis plenaire sessies. ’s Middags zijn er
verschillende workshops. De dag wordt
afgesloten met een Groningse borrel. Meer
informatie: WWW.ANTONIUSDEUSING.NL

Bewegingswetenschappen
Het thema van het jaarlijkse Studiosi Mobilae
symposium is ‘Moving into the Future’.
Geïnteresseerd? Zet dan 29 november 2018
alvast in je agenda. Meer informatie volgt op
WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/STUDIOSIMOBILAE .

