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Draadloos internet RUG

Afscheid Douwe van der Sluis

Mededelingen
16

Draadloos internet rukt op, ook de

versiteitsgebouwen kunnen stu-

Rijksuniversiteit Groningen is be-

denten en medewerkers van de

zig om op zoveel mogelijk plek-

RUG met een notebook inmid-

ken draadloos werken mogelijk te

dels al draadloos toegang krijgen

maken. Door de aanleg van een

tot het universiteitsnetwerk. Meer

draadloos netwerk is internetten

informatie over draadloos inter-

niet langer plaatsgebonden. Op

netten bij de RUG is te vinden

RC

verschillende locaties (hotspots)

op www.rug.nl/rc/internet/

zowel binnen als buiten de uni-

draadloos.

Zomerperiode RC Servicedesk en Onderwijscluster
Oud RC-medewerker Douwe van

betrokken bij de ontwikkeling van

In de zomerperiode gelden aange-

augustus op werkdagen van 9.00

der Sluis heeft onlangs afscheid

WESP (Waarlijk Eenvoudig Statis-

paste openingstijden voor de RC

tot 17.00 uur geopend. De ope-

genomen van de RUG door ge-

tisch Pakket) en POSCON (POS-

Servicedesk en het Onderwijsclus-

ningstijden van de RC Servicedesk

bruik te maken van de FPU-re-

terior CONﬁdence intervals). Het

ter van Bedrijfskunde, Economie

staan ook vermeld op

geling. Douwe was bijna 25 jaar

eerste pakket werd universiteits-

en Ruimtelijke Wetenschappen.

www.rug.nl/rc/helpdesk.

werkzaam bij het RC en daarna

breed en het tweede in de me-

Beiden zijn in de maanden juli en

nog tien jaar bij de faculteit PPSW

dische omgeving gebruikt. Later

(Psychologische Pedagogische en

hield hij zich bezig met het geven

Sociologische

Computercursussen najaar 2004

Wetenschappen).

van cursussen op het gebied van

Bij het RC heeft hij zich vooral

statistische programmatuur. Dou-

beziggehouden met statistische

we van der Sluis was tevens actief

Het nieuwe rooster met compu-

nl/rc/cursus. Weet u niet pre-

pakketten. In de beginperiode

in de facultaire ICT-werkgroep en

tercursussen voor het najaar van

cies welke cursus geschikt voor u

bestond dat uit het maken van

de universitaire Softwarekamer.

2004 wordt eind juni bekendge-

is, doe dan eerst de test met de

maakt op de website: www.rug.

cursuswijzer op dezelfde pagina.

programmatuur; zo was Douwe

UB

Zomersluiting UB

Tentoonstelling: Boeken als gids door het labyrint van het leven

De Universiteitsbibliotheek han-

Boeken

verschillende

Door de eeuwen heen zijn vele

hun leven speelt. De inzendingen

teert in de zomermaanden af-

functies hebben. Ze kunnen ver-

boeken aan te wijzen die voor gro-

van 40 mensen worden eveneens

wijkende openingstijden, en wel

strooien, kennis verspreiden en

te groepen mensen een gidsfunc-

op de expositie getoond. De in-

deze:

ontroeren. Soms echter maakt

tie hebben vervuld. Voormalig

zenders vormen samen een zeer

Van zaterdag 10 juli t/m zondag

een boek zoveel indruk dat het

onderbibliothecaris van de RUG,

gemêleerd gezelschap, van mid-

8 augustus is de bibliotheek op

een leidraad wordt, een boek

drs. Jelle Kingma, inventariseerde

delbaar scholier tot hoogleraar en

weekdagen ‘s avonds vanaf 17.00

waarvan met zegt “dat het altijd

de gidsboeken die er in verschil-

van barkeeper tot de burgemees-

uur gesloten; ook op zaterdag en

op het nachtkastje ligt”, een boek

lende culturen en verschillende tij-

ter van Groningen.

zondag is de UB dan dicht. Verder

waarin men regelmatig weer leest,

den zijn geweest. De belangrijkste

zijn we net als elk jaar op Bommen

een boek waarop men terugvalt in

hiervan zullen te zien zijn op de ex-

Berend (het ontzet van Gronin-

moeilijke tijden, kortom: een boek

positie.

gen) gesloten; ditmaal dus zater-

als gids in het leven.

Daarnaast vroeg de Universiteits-

dag 28 augustus.

In de Universiteitsbibliotheek is

bibliotheek een aantal mensen uit

nog tot en met 27 augustus een

Groningen en omgeving of zij een

expositie te zien die gewijd is aan

boek kenden dat als een soort

Boeken als gids door het labyrint

gids in hun leven fungeerde. En zo

van het leven.

ja, waaróm juist dit boek zo’n rol in

kunnen

