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Communicatiewetenschappen
Op vrijdag 11 januari 2019 organiseert Columni een ALV met een aanslui-
tende nieuwjaarsborrel voor haar leden. De ALV zal om 17.00 uur beginnen 
in Hemingway’s Cuba. Vanaf 18.00 uur is er borrel. 

Biologie en Life Science and Technology 
GLV Idun houdt op vrijdag 1 maart 2019 de traditionele Bioborrul, vanaf 
21.00 uur in de Benzinebar. Op 21 september 2019 vieren we het 100- 
jarig bestaan van GBC (zie verder gbc100jaar.com). GLV Idun zoekt boven- 
dien 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) haar jaarlijkse Alumnidag (lezing, lunch in het Van  
Swinderenhuys, workshops, uitreiking Mastertheseprijs en een gezellige 
borrel). Aanmelden, vanaf februari 2019, via WWW.RUG-PSYCHOLOGIE-ALUMNI.COM.

Tandheelkunde
Op vrijdag 29 maart 2019 is het jaarlijkse spectaculaire Gala der T.M.F.V. 
Archigenes. Thema zal spoedig bekend gemaakt worden. Plan de avond 
vrij en kom met al uw collegae een dansje wagen. WWW.ARCHIGENES.NL

Rechten
J.B.S.V. Dorknoper organiseert een alumni- en netwerkborrel op vrijdag 
15 maart. Aansluitend is het jaarlijkse congres: ‘De responsieve overheid: 
hoe reëel is informeel?’ Sprekers o.a.: Bert Marseille, hoogleraar bestuurs-
kunde en Michiel Scheltema, regeringscommissaris voor algemene regels 
bestuursrecht, eerder staatssecretaris van justitie en voorzitter van de 
WRR. Verdere programma t.z.t. op WWW.DORKNOPER.NL/CONGRES.

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert de Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap voor haar oud-studenten een alumnidag. Speciale 
gast is Leo Blokhuis met zijn programma ‘God only Knows’, waarbij hij 
ingaat op de relatie tussen religie en popmuziek. Meer informatie en  
aanmelding: WWW.RUG.NL/GGW/ALUMNIDAG

Tandheelkunde
Ter gelegenheid van 70 jaar tandheelkunde in Groningen is er een  
Reünistencongres op vrijdag 12 april 2019. Het onderwerp is ‘Oral  
healthy ageing door de jaren heen’. Het congres wordt afgesloten met  
een feestavond. Als bonus is er voor de liefhebbers een hands-on  
practicum op zaterdagmorgen 13 april 2019, waar u het Skillslab van  
de opleiding kunt uitproberen en de kliniek kunt bezoeken.  
WWW.THKGRONINGEN70.NL

Accountancy
Op donderdag 18 april 2019 is het PM Accountancy Congres. Bijzonder 
dit jaar: er zijn permanente educatie-punten te verdienen voor afgestu-
deerde accountants. Programma: lezingen, workshops, lunch, borrel en 
diner. Verdere invulling en locatie worden later bekend gemaakt.  
WWW.STUDIEVERENIGINGPM.COM
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Den Haag
7 januari 2019, 18.00-21.00 uur
Locatie: ProDemos
Spreker: Stientje van Veldhoven
WWW.PRODEMOS.NL

Eén van de vijf RUG-alumni in Kabi-
net Rutte III is de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat, 
Stientje van Veldhoven. Zij studeer-
de Beleid en bestuur in internatio- 
nale betrekkingen (1997). Wil je 
mede-alumnus Van Veldhoven in 
informele sfeer ontmoeten? Kom 
dan ook.

Brussel 
24 Januari 2019
Thema: Brexit

Groningen, Young Alumni Network 
(YAN) 
Januari/februari 2019
Thema: Coachcafé

Amsterdam 
26 februari 2019
Locatie: De Nederlandsche Bank 
Spreker: Klaas Knot 
Thema: The art of Central Banking

Klaas Knot, president van de 
Nederlandsche Bank, behoort tot 
de meest invloedrijke RUG-alumni 
(economie 1992), zeker nu hij ook 
nog een toppositie bij de interna-
tionale toezichthouder ‘Financial 
Stability Board’ is gaan bekleden. 
Als honorair hoogleraar bij de  
Faculteit Economie en Bedrijfs- 
kunde is hij nog altijd met zijn alma 
mater verbonden. Omdat deze  
band voor hem van grote waarde  
is, neemt hij graag deel aan de 
alumnibijeenkomst, op zijn werk-
adres in Amsterdam.

’t Gooi
1 april 2019
’t Gooi
Locatie: Bussumse Watertoren

Twente
8 april 2019
Locatie: De Wilmersberg, De Lutte

Alumnibijeenkomsten

Congresbundel Scandinavistiek
Transit – ‘Norden’ och ‘Europa’, Volume 36 van het Tijdschrift voor Scan-
dinavistiek, is de neerslag van het gelijknamige IASS-congres dat in 2016 
in Groningen plaatsvond. De 32 artikelen tonen hoe cultuurwetenschap-
pelijk, letterkundig en linguïstisch onderzoek op de breuklijnen van elkaar 
ontmoetende culturen inzicht geven in een veranderend Europa. Te lezen 
op UGP.RUG.NL/TVS 

!
Kijk voor actuele 

informatie, locaties en andere 
bijeenkomsten op 

WWW.RUG.NL/KRINGEN en 

WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA.  
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