Activiteiten 2017 Stichting Vrienden van het Hubrecht
Instituut in Utrecht
Activiteiten:

Uitreiking Spinozaprijzen; van
links naar rechts: Alexander
van Oudenaarden, Michel
Orrit, Albert Heck en Eveline
Crone.

Uitreiking Spinozapremie, vrachtwagen en Eric Vloeimans
Prof. dr. Alexander van Oudenaarden
mocht de NWO Spinozapremie in
ontvangst nemen op 12 september in
de Koninklijke Schouwburg in Den
Haag. De Spinozapremie is de hoogste
onderscheiding in de Nederlandse
wetenschap. Van Oudenaarden heeft
de Spinozapremie ontvangen voor zijn
exceptionele pionierswerk op het
gebied van single-cell biologie: het
bestuderen van cellen op individueel
niveau. Hij wordt gezien als en
wereldwijde expert in dit nieuwe
onderzoeksveld.

Transportbedrijf Kivits-Drunen bedrukte in
april special voor het Hubrecht Instituut
een vrachtwagen met al onze
onderzoeksleiders erop. De chauffeur
van deze vrachtwagen vertelt zijn
klanten, waar hij de bestellingen moet
lossen, altijd vol trots over de geweldige
prestaties van ons topinstituut. Wij
bedanken transportbedrijf Kivits Drunen
B.V. ontzettend!
Trompettist Eric Vloeimans verzorgde het
prachtige Holland Baroque optreden in
mei op het Hubrecht Instituut. Een
optreden om niet te vergeten.

 Bezoek zakelijke club Jeroen
Bosch Ziekenhuis 2 feb.
 Bezoek Sociëteit De
Vereniging Utrecht 9 feb.
 Bedrukte Hubrecht
vrachtwagen de weg op
7 april.
 Bezoek Koninklijk Instituut
van Ingenieurs 13 april.
 Bezoek Heeren van
Opheusden 9 mei.
 Holland Baroque met Eric
Vloeimans 17 mei.
 Hubrecht College 23 mei.
 Bedrukte Hubrecht
vrachtwagen op de Alpe
d’HuZes 10 juni.
 Singel Swim voor FSHD 18
juni.
 Seminar voor sponsoren
Singel Swim 22 augustus.
 Viering NWO Spinozaprijs
voor Alexander van
Oudenaarden 12 sep.
 Lachspierbal voorstelling
Carre t.b.v. FSHD 14 sep.
 Dam tot damloop nacht 16
sep.
 ABN-AMRO MeesPierson
Hubrecht College 29 nov.

Slotwoord
Tot slot willen wij alle Vrienden van de Stichting hartelijk bedanken voor hun bijdrage in
2017! Het is een jaar met mooie activiteiten en goede resultaten voor de Stichting. Ook
de sponsoren danken we van harte! In het jaar 2018 hopen we weer van harte op de
steun van de Vrienden en sponsoren; ook streven wij ernaar om het aantal Vrienden en
donateurs te vergroten om zo nog meer kansen te bieden aan nu nog
onbehandelbare ziekten zoals kanker, diabetes en vasculaire ziekten. Het Hubrecht
Instituut heeft nog heel veel grote ambities en projecten welke alleen gestart kunnen
worden met extra geldinkomsten van particuliere giften.

De bedrukte Hubrecht vrachtwagen

Mede namens:
Dr. K.P. Bouter (directeur Stichting), Anne Mieke Franken (manager), Michelle Willems
(fondswerving), Oscar Natan (young ambassadeur).
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