Speeddaten
met bekende Groningers

#1

Reserveer een date op de nacht van de student (15 september) door een mail
te sturen naar: studium@rug.nl, onderwerptitel: ik wil een date

Elmer Sterken

Rector Magnificus RuG

Als rector bewaakt hij de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en moet hij zorgen
voor een bloeiende en levendige studentencultuur. Thema’s: goed onderwijs, studiedruk, studentenvoorzieningen en loopbaankansen.

Andreas Blühm

Kunst en Bowie

Groninger Museumdirecteur Andreas Blühm heeft een topjaar met de succesvolle
Bowie-tentoonstelling en de najaarsexpositie van Rodin. Thema’s: kunst, museumbeleid en plannen voor studenten als co-curator.

Loes Damhof

Topdocent en wereldburger

Dit jaar gekozen tot beste docent van Nederland. Ze is een bevlogen docent 21st Century Skills aan de Hanzehogeschool en werkte over de hele wereld tot in China en Moskou. Thema’s: interculturele communicatie, inspirerend onderwijs en creativiteit.

Douwe Draaisma

Hoogleraar psychologie

Weet alles over ons geheugen. Hij schrijft succesvolle boeken over herinneringen en
dromen, maar kan ook je muzikale smaak verklaren. Volgens hem is je studententijd de
beste tijd van je leven. Thema’s: geheugen, dromen, psychische ziektes en popmuziek.

Martine Drijftholt

Hart voor vluchtelingen

Martine Drijftholt is initiatiefnemer van Home Swiet Home: Groningers en vluchtelingen ontmoeten elkaar op Facebook. Als architect ontwierp ze een nieuw AZC in Ter
Apel. Thema’s: vluchtelingen, integratie en architectuur

Annemarie Heite

Aardbevingen en veiligheid

Docent International Marketing Management aan de Hanzehogeschool en is het landelijk boegbeeld van de
strijd tegen de aardbevingen in Groningen. Ze ervoer de impact van aardbevingen aan den lijve; haar boerderij
in Bedum is zwaar beschadigd. Thema’s: aardbevingsschade, actie voeren, strijd tegen de NAM en veilig wonen.

Wilbert van de Kamp

Koken en Oma Post

Hij is een alleskunner: kok, blogger, presentator, inspirator en voedingsdeskundige. Hij is coördinator van de Youth Food Academie en de bedenker van Oma Post: deel je online leven met je offline
oma, opa of ouders. Thema’s: gezond en duurzaam eten, smart communication en sociale media.

Petra Koops van ’t Jagt
Edwin Valkema

Studentagenten

Hoe krijg ik mijn gejatte fiets terug? Wat te doen met vervelende huisgenoten of buren?
Vraag het Petra en Edwin. Thema’s: diefstal, inbraakpreventie, veilig uitgaan en burenruzies.

