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WUR denkt aan alumni in deze moeilijke tijd

Beste alumnus/alumna,
Het coronavirus heeft wereldwijd het dagelijkse leven ontregeld. In deze onzekere tijden willen
wij, mede namens de raad van bestuur al onze alumni, in Nederland en daarbuiten, onze steun
betuigen. Als gemeenschap is dit hét moment om elkaar bij te staan en te helpen met extra
aandacht voor degenen die dat nodig hebben.
De gezondheid van eenieder staat boven alles en daarom zijn al onze alumni-evenementen tot
nader order uitgesteld of geannuleerd. Het online platform WUR Connect is een goede manier
om als alumni elkaar (terug) te vinden, met elkaar in contact te blijven en naar elkaar om te zien.
U kunt ook altijd contact met ons opnemen via alumni@wur.nl.
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen
rondom Wageningen University & Research (WUR), en we hopen u, zodra dat weer mogelijk is,
in goede gezondheid te kunnen verwelkomen op een van onze alumni-evenementen.
Wij wensen iedereen veel kracht en steun toe in deze moeilijke tijd.
Met hartelijke groet,
Denise Spiekerman en Eline Nell
Alumnirelaties, University Fund Wageningen (UFW)

Coronavirus
Het effect van het coronavirus is inmiddels
overal te merken. Ook op Wageningen
Campus is het stil; het onderwijs vindt online
plaats en de medewerkers werken thuis.
Rector Magnificus prof. Arthur Mol richt zich
in een video tot de studenten om ze een hart
onder de riem te steken. WUR plaatst
dagelijks richtlijnen en updates en faciliteert
Science Talks, een serie korte video's waarin
wetenschappers vanuit hun vakgebied
allerlei thema's rond corona belichten.

WUR en het coronavirus

Dies Natalis 'Illuminating
science for transitions'
Voor diegenen die er niet bij konden zijn,
bieden we graag een korte terugblik op de
Dies Natalis van 9 maart jl. De ceremonie
benadrukte het belang van basiswetenschap
in het WUR-domein. Tijdens de officiële
viering werd de UFW Research Award
uitgereikt aan bioinformaticus Jorge NavarroMuñoz. Op de website kunt u de lezing en
de after movie terugkijken.

Dies Natalis 2020

Schrijf in voor een MOOC
Iedereen kan thuis online academische
cursussen van WUR volgen. Cursisten
kunnen kiezen uit een groot aantal Massive
Open Online Courses (MOOCs). Denk
bijvoorbeeld aan de nieuwe cursus Circular
Fashion en Nutrition, Exercise and
Sports die door deelnemers verkozen is tot
de beste MOOC van 2019. MOOCs zijn
volledig online, deelname is gratis en u kunt
er elk moment mee beginnen.

Overzicht MOOCs

Strategische alliantie WUR,
TU/e, UU en UMCU
WUR, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht en
UMC Utrecht werken vanaf 2020 intensief
samen in een kennisalliantie en gaan
gedurende acht jaar vernieuwende projecten
uitvoeren. De samenwerking is uniek
vanwege de complementariteit van de
aanwezige kennis en expertise. Het motto
van de strategische samenwerking is
'Challenging Future Generations’.

Nieuwsbericht

Nederland over 100 jaar
Nederland kán over honderd jaar een fraaie
mix zijn van groene steden, duurzame
landbouw en klimaatrobuuste natuur.
Wageningse onderzoekers hebben een
gedetailleerde kaart van Nederland in 2120
in een visierapport gepresenteerd. Dit en
nog veel meer valt te lezen in de nieuwste
Wageningen World, het magazine voor
alumni en relaties van WUR.

Lees Wageningen World online

Ontbinding alumnivereniging
KLV is nabij
Op de ALV’s van 30 juni en 22 september
zal door de leden gestemd worden over
opheffen. Op 3 oktober, voorafgaand aan de
Alumni Open Dag, wordt een afsluitende
bijeenkomst voor KLV-leden georganiseerd.
Na 3 oktober gaan het reguliere
alumniprogramma en de activiteiten van de
studiekringen en netwerken gewoon verder
en wordt een alumnifonds opgericht voor
aanvullende alumni-activiteiten uit het
resterende vermogen van KLV.

Opheffing KLV

Executive MBA
in Food &
Agribusiness

Blijf verbonden
door WUR
Connect

Beste
landbouw
universiteit!
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WUR hecht belang aan de bescherming van je
privacy en het transparant, persoonlijk en
betrouwbaar maken van onze diensten. Bekijk
onze privacyverklaring.

21
NOV

Reünie 50e jaars | Startjaar 1970

Wijzig hier uw contactgegevens.

Afmelden | Privacy verklaring

