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 Nieuwsbrief, oktober 2010 

 

Beste leden en geïnteresseerden, 

 

De herfst is begonnen en daarbij de vakanties. De komende tijd zullen er weer vele 

activiteiten plaats vinden. Aristaeus groeit gestaag door, mede door de succesvolle 

diplomeringen. De aankomende tijd zullen er weer een aantal zeer interessante 

activiteiten plaats vinden. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Diplomeringen september 

In september zijn er weer diplomeringen op het Van Hall Larenstein geweest. Bij dezen 

willen wij alle afgestudeerden van harte feliciteren en veel succes wensen met hun 

carrière. 

Tevens heet Aristaeus de 53 nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging.  

In onderstaande tabel ziet u het aantal nieuwe leden per afdeling.  

 

Afdeling 
Dier-

management 
Landbouw Milieukunde 

VAB  

(life science) 
Totaal 

September 

nieuwe leden 31 8 7 7 53 

 

Carrièredag 2010 

Afgelopen woensdag 6 oktober was het wederom zover... de jaarlijks terugkomende 

carrièredag op Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Met ruim 45 bedrijven en veel 

studenten kunnen we stellen dat het een geslaagde dag was. 

De presentatie van de Alumnus van het Jaar 2010-2011 was voor Aristaeus het moment 

van de dag! 

De nieuwe Alumni van het Jaar Rob Baars 

(Johma), Wim Terpstra (Technea), Sander 

Hofman (KMDA) en Wilco Fopma (Grondnet) 

waren allen aanwezig. Nadat alle stands waren 

opgebouwd, begon om 11.00 uur de aftrap 

door Bert Schutte, directeur Duurzaam Hoger 

Onderwijs (DHO). Nadat uitgelegd was wat 

men deze dag kon verwachten, nam Rien 

Komen (directeur Bedrijfsvoering VHL) het 

stokje over en vertelde over de mogelijkheden 

die het onderwijs biedt en de ambities die het 

Van Hall Larenstein hierin heeft.  

 

Tot slot kreeg Aristaeus de mogelijkheid om tijdens deze opening de Alumni van het Jaar 

te presenteren. De voorzitter van Aristaeus, Tom de Roo, nam het woord en nodigde 

Sander, Wim, Wilco en Rob, onder luid applaus, uit op het podium. Na deze presentatie 

werd de vitrine in de hal, de zogenaamde Wall of Fame-vitrine, onthuld in het bijzijn van 

alle bezoekers. Vanaf dat moment opende de markt, waarbij alle studenten de 

mogelijkheid hadden te netwerken met verschillende bedrijven en personen binnen hun 

vakgebied. De afwisseling met diverse workshops en debatten, waarbij de nieuwe alumni 

van het jaar actief deelnamen, maakte het een gevarieerd geheel. Zoals de bedoeling: 

Voor ieder wat wils! 
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Netwerk event Aristaeus 

Op vrijdag 7 januari 2010 zal het Netwerk-event van Aristaeus plaats vinden in 

Leeuwarden. Het Netwerk-event zal om 15:00 uur beginnen met in ieder geval een 

excursie op de kaasfabriek te Dronrijp. Aansluitend worden dan op het Van Hall 

Larenstein activiteiten georganiseerd onder de noemer: Aristaeus, het netwerk van jouw 

toekomst! De avond wordt afgesloten met een gezellig schoolfeest op het Van Hall 

Larenstein te Leeuwarden. Andere excursies en nadere invulling van de activiteiten volgt. 

 

"De AAgro Meeting"  

Donderdag 21 oktober zal voor het eerst de AAgro Meeting plaatsvinden, georganiseerd 

door de afdeling Landbouw. Dit concept is bedoeld om afgestudeerde Van Hallers uit de 

richting Landbouw, Tuin- en Akkerbouw, Agrarische Bedrijfskunde en andere 

aanverwante opleidingen dichter bij elkaar te brengen.  

Volgens afdelingsvoorzitter Kai Kikkers kan er nog een grote slag geslagen worden: "Er 

zijn veel netwerkmogelijkheden voor de afgestudeerden, maar niet op basis van 

opleiding. Er zijn veel Van Hallers die ik niet ken, maar wel een aanvulling kunnen zijn op 

ons netwerk". De insteek is dan ook het gezamenlijke; we kennen het Van Hall allemaal 

en hebben er een leuke tijd gehad. Het is leuk om weer in contact te komen met Van 

Hallers waar je iets aan hebt! De AAgro Meeting zal rond 20.00 uur beginnen en tot 

22.00 uur duren, natuurlijk kan men altijd langer blijven als het gezellig is. Deze avond 

zal plaatsvinden bij de Rechter van Steenwijk (Markt 72, 8331 HK te Steenwijk, 0521-

521680) Ben je er ook bij? Laat het ons dan weten via landbouw@aristaeus.nl  

 

 

VAB-dag Emmen 

Op vrijdag 5 november organiseert afdeling het VAB haar jaarlijkse VAB-dag in de 

omgeving van Emmen. De dag heeft als thema: �Kritiek op vlees terecht of onterecht?� 

en begint om 9.30 uur met een excursie bij vleesbedrijf Van der Zee in Emmen. Na de 

lunch bestaat het middagprogramma uit verschillende workshops waarbij u bijgepraat 

wordt over zaken als de CO2 footprint, snelle detectiemethoden en het imago van de 

vleesindustrie. De dag wordt afgesloten met een borrel en een diner.  

Op www.hetvab.nl vindt u meer info over deze dag en wie zich al hebben aangemeld. 

 

 
Aristaeus-dag 2011 

De jaarlijkse Aristaeus-dag is alweer gepland voor volgend jaar. Noteert u alvast vrijdag 

11 maart 2011 in de agenda of organizer waarbij we een heel programma optuigen in en 

rond Alphen a/d Rijn. 
 

 

Jouw verhaal voor Enter Your World? 

Nu je aan het werk bent denk je misschien nog wel eens terug aan toen je nog studeerde 

bij Van Hall (tegenwoordig natuurlijk Van Hall Larenstein). In die tijd heb je vast veel 

meegemaakt zoals je stages, je afstudeeropdracht en het studentenleven naast het 

studeren. Wij zijn geïnteresseerd in jouw verhaal! Scholieren die nu op zoek zijn naar 

een opleiding hebben veel baat bij verhalen van onze huidige studenten en alumni. Want 

wat is er nou leuker dan de verhalen te lezen van de (ex)studenten van Van Hall 

Larenstein zelf.  

 

Op www.enteryourworld.nl zijn alle grappige, interessante en eerlijke verhalen terug te 

vinden, dus neem vooral een kijkje om te zien hoe jij hieraan kan bijdragen. Verhalen uit 

het buitenland en over je huidige werkzaamheden zijn ook welkom, zo kunnen scholieren 

lezen wat je kan doen binnen je studie en welke beroepen er mogelijk zijn. 
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Heb je interesse in het delen van jouw ervaringen over welk onderwerp dan ook, mail 

dan naar sanne2.degroot@wur.nl 

 

Ik hoop van jullie te horen, alvast bedankt! 

 

Sanne de Groot 

Marketing en Communicatie 

Van Hall Larenstein 

 

 

Agenda 

 

 Activiteit Plaats Datum Tijd Voor 

�De AAgro Meeting� 

Grand cafe de 

Rechter van 

Steenwijk 

21-10-2010 20.30 
Studenten en 

alumni LB 

VAB dag Emmen 05-11-2010 09.30 
VAB-leden en 

studenten VMT 

Diergedrag Symposium 
www.diergedragsymposium.nl 
 

De Uithof Utrecht 20-11-2010 09.00 
Studenten en 

Alumni DM 

Krukkenforum Landbouw Leeuwarden 25-11-2010 20.30 
Studenten en 

alumni LB 

Netwerk event Aristaeus Leeuwarden 07-01-2011 16.00 
Alumni en 4

de
 

jaarstudenten 

Aristaeus dag Alphen a/d Rijn 11-03-2011  
Alumni en 

studenten VHL 

Voor meer info kijk op www.aristaeus.nl 

 

Adreswijzigingen 

Hebt u een adreswijziging? Of bent u van baan veranderd? Laat het ons even weten. Ga 

even naar de VAB-site en log in om uw gegevens aan te passen. 
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