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Ruimtelijke Wetenschappen
De Professor Keuningvereniging nodigt alle alumni van harte uit bij  
alumnus Hans van Telllingen (Strabo) in Amsterdam voor een discussie 
over de toekomst van winkels, gevolgd door een retailsafari in het  
centrum van Amsterdam. Deze excursie vindt plaats op vrijdag 26  
oktober 2018, 15.00-17.00 uur (+ borrel). Aanmelden kan tot  
zondag 21 oktober via: HTTPS://TINYURL.COM/EINDEVANWINKELS 

International Relations & International Organization (IRIO)
Alumnivereniging Internationale Betrekkingen Mitrany houdt op  
vrijdag 2 november 2018 een alumniborrel in Café Leopold in Den Haag.  
Aanvang 17.30 uur. WWW.MITRANY.EU

Geneeskunde
Op zaterdag 3 november 2018 organiseert de Medische Alumni- 
vereniging Antonius Deusing de jaarlijkse Antonius Deusingdag in het 
Onderwijscentrum van het UMCG. Thema is ’Medisch Leiderschap’.  
Tijdens het symposium zullen prof.dr. Louise Gunning-Schepers en prof. 
dr. Gerjan Navis een lezing geven. Verder zijn er in de middag verschillende 
interessante workshops. De dag zal worden afgesloten met een  
Groningse borrel in ’t Feithhuis. Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
WWW.ANTONIUSDEUSING.NL 

Farmacie
Save the date! Op vrijdag 14 december 2018 is er een alumniborrel voor 
alle alumni van Pharmaciae Sacrum. De locatie, in het midden van het 
land, wordt later bekend gemaakt. WWW.PSGRONINGEN.NL

Life Science and Technology (LS&T)
GLV Idun houdt op vrijdag 1 maart 2019 de traditionele Bioborrul vanaf 
21.00 uur in de Benzinebar. Reis af naar Groningen om bij te praten met 
oud-studiegenoten en je alvast op te warmen voor het feest in 2019 ter 
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van GBC. GLV Idun zoekt bovendien 
nieuwe leden voor de Alumnicommissie. Lijkt het je leuk om voor (oud-) 
studenten biologie en LS&T activiteiten te organiseren en woon je in (de 
buurt van) Groningen? Kom ons team dan versterken: ALUMNI@IDUN.NL

Psychologie
Op zaterdag 9 maart 2019 organiseert de Groninger Alumnivereniging 
Psychologie (GAP) de jaarlijkse alumnidag. Het thema is nog geheim,  
maar op het programma staat een lezing, gevolgd door een lunch in  
Het Van Swinderenhuys. In de middag zijn er workshops, de uitreiking  
van de Mastertheseprijs en een gezellige borrel. De alumnidag is de 
uitgelezen kans om nieuwe kennis op te doen, uzelf verder te ontwikkelen 
tijdens een van de workshops, uw netwerk uit te breiden, oud-studie- 
genoten te spreken en natuurlijk om weer eens terug te komen in  
het mooie Groningen! Aanmelden kan vanaf februari 2019, via  
WWW.RUG-PSYCHOLOGIE-ALUMNI.COM
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Groningen, Young Alumni  
Network (YAN)
15 oktober, 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Van Swinderenhuys,  
Groningen
Spreker | thema: Yvonne Jordens |  
Skills needed in a changing  
job market

Amsterdam
6 november, 17.00 – 20.00 uur
Locatie: Blooker, Amsterdam
Spreker | thema: Philips en  
Nicole Dijk | healthy ageing

Londen
8 november, 18.00 – 21.00 uur
Locatie: Dutch Embassy
Thema: Groningen goes global

Groningen, Aduarderkring en 
Young Alumni Network (YAN)
in november 
Locatie: Synagoge in Groningen 
tijdens de World Press Photo  
tentoonstelling

Kennemerland
15 november, 18.00 – 21.00 uur
Locatie: hoofdkantoor KPMG,  
Amstelveen
Thema: Robotisering

Den Haag
21 november, 18.00 – 21.00 uur
Spreker | thema: Wytze van der 
Gaast | Climate Change

Alumnibijeenkomsten

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

RUG-Alumnidag ‘Throwback Saturday’
In 2019 bestaat de RUG 405 jaar. Dat wordt gevierd van 6 t/m 15 juni met 
een feestelijk lustrumprogramma. Voor alumni is er op zaterdag 15 juni 
een speciale Throwback Saturday. Op het programma staan onder meer 
een gezamenlijke brunch op de Grote Markt, een wandeling of fietstocht 
‘down memory lane’ en er rijden de hele dag bussen naar de universiteits- 
locaties zoals bijvoorbeeld de Zernikecampus. Ook de diverse opleidingen 
en alumniverenigingen zullen aandacht besteden aan het lustrum. De dag 
wordt afgesloten met een hapje, een drankje en muziek in de Broerstraat, 
het plein voor het Academiegebouw. Meer informatie volgt in de volgende 
Broerstraat 5. 
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