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 Nieuwsbrief, maart 2011 

 

Beste leden en geïnteresseerden, 

 

Het jaar is voor velen goed begonnen. Dit geldt ook voor Aristaeus met een geslaagd 

Netwerk-event in januari. De Aristaeus dag staat weer voor de deur. Een van de 

hoogtepunten van het aankomend jaar. De animo voor de Aristaeusdag is goed, 

momenteel zitten we al op 53!!! inschrijvingen. De aankomende tijd zullen er weer een 

aantal zeer interessante activiteiten plaats vinden. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Aristaeusdag 

We gaan onze grenzen verleggen: we gaan dit jaar naar een regio waar we niet eerder 

een activiteit of Aristaeusdag hebben gehouden. Het vinden van interessante nieuwe 

excursies voor alle opleidingen wordt midden in het land wat lastiger, vandaar de keuze 

om ons dit jaar richting Alphen aan den Rijn te verplaatsen. De dag ziet er als volgt uit: 

Programmatijden:  

12.00 uur  Aanvang lunch �Vogelpark Avifauna� te Alphen aan den Rijn 

12.00 uur  Aanvang lunch + excursie Beckers B.V. te Katwijk 

13.30 uur  Vertrek naar overige excursiebedrijven 

- Vogelpark Avifauna te Alphen aan den Rijn 

- Gemeente Alphen aan den Rijn 

- Monsanto te Bergschenhoek 

 

16.30 uur  Inloop netwerkborrel Avifauna 

17.00 uur o.v.b. Start Jaarvergadering van afdeling het VAB (mogelijk vroeger ivm 

vroege excursie) 

17.45 uur  Start Jaarvergadering Aristaeus 

19.00 uur  Rondvaart inclusief diner 

21.00 uur  Aanmeren en voortzetting van de avond 

Ca. 22.00 uur  Afsluiting 

  

Voor meer info kunt u de website www.aristaeus.nl raadplegen en uiteraard hopen we u 

te zien op 11 maart! 

 

Vacature Aristaeus bestuur 

Na 8 jaar zal Gerhard Pietersma op 11 maart stoppen met zijn functie als secretaris 

binnen het Aristaeus bestuur. Het Aristaeus bestuur is daarom opzoek naar een nieuwe 

enthousiaste secretaris. Ben jij geïnteresseerd stuur dan een email naar 

(secretaris@aristaeus.nl). 

 

VAB vergadering en het beleid 

Tijdens de Aristaeusdag zullen in de VAB vergadering de uitkomsten van de 

beleidsvergadering van het VAB bestuur worden besproken. Het VAB bestuur vraagt om 

jullie input tijdens deze vergadering. U bent van harte welkom om uw mening tijdens de 

vergadering te delen met het bestuur en de andere leden.  
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Netwerk-event Aristaeus 

Nieuwjaars netwerkevent 7 januari op het Van Hall Larenstein was een daverend succes! 

 

Wat in de zomer van 2010 begon als een idee, hoe kunnen we nog een dag organiseren 

met als excursie locatie de Friesland Campina Cheese fabriek in Dronrijp. Immers VAB 

bestuurslid Albert Kooistra heeft daar de afgelopen 4 jaar van zijn werkzame leven 

mogen doorbrengen en de fabriek sluit medio 2011. Onze eerste gedachten gingen uit 

naar de VAB dag op 5 november 2010 of de Aristaeus dag 

op 11 maat 2011. Later zou niet kunnen omdat dan de 

fabriek al was gesloten. Voor de VAB dag van 5 november 

was al reeds een mooi locatie gevonden. De komende 

Aristaeus is een dag van de Diermanagement werkgroep 

binnen Aristaeus. Die had al met Agrifauna in Alphen aan 

de rijn de locatie vastgelegd. Ook niet te combineren. Afijn 

als we dit wilden dan moest er nieuwe datum komen. 

Precies tussen begin november en begin maart in is begin 

januari. Aldus geschiedde. 

 

Met een opkomst van meer dan 80 mannen en vrouwen, (doel was 100) waren we goed 

tevreden. De sprekers Wietze Jongsma, Jan Borgers en Trudi Timmermans  hadden allen 

een leuk en leerzaam verhaal over netwerken. Vooral hoe zij dat hadden opgebouwd, 

was een rode draad in alle drie verhalen.  

 

Waarom netwerken?, vraagt u zich misschien af.  

Als bestuur van Aristaeus en het VAB zijn we ons aan het afvragen, wat willen we als 

vereniging bijdragen aan en bereiken voor onze leden. Wat is onze rol in het leven van 

onze leden? Etc. En misschien wel de belangrijkste, Op basis waarvan beslissen onze 

leden om naar een activiteit, die wij organiseren te gaan. De 

meeste leden leiden een drukbezet leven, werk, kinderen, 

familie,etc. Wat maakt het dan dat ze bij het zien van de 

uitnodiging voor een activiteit denken, daar wil ik heen? En is 

de georganiseerde activiteit belangrijk genoeg voor me om 

voor andere dingen een oplossing te zoeken of af te zeggen? 

De missie van Aristaeus is al jaren: Aristaeus, het netwerk van 

jouw toekomst!  

 
Krukkenforum Diermanagement op 17 februari: Jarno Beijk  

Het actuele thema in aanloop op de verkiezingen en de goede promotie beloofde voor 

deze avond een leuke opkomst. En dat was ook zo, er kwamen zo'n 40 mensen naar de 

het krukkenforum. Jarno Beijk had een boeiend programma voorbereid die hij 

presenteerde aan de hand van een powerpoint presentatie die uit verschillende 

onderdelen bestond. Jarno ging na het tonen van een kort filmpje van Bleker en zijn visie 

op de Nederlandse natuur over tot een aantal stellingen. Zoals: Moeten we dieren die in 

Europa algemeen zijn maar in Nederland zeldzaam hier beschermen? Zijn boeren de 

natuurbeheerders van de toekomst etc. Vanuit het publiek werd enthousiast meegedaan 

waarbij er door het gemengde publiek soms hevige discussies los barstten.  

De samenstelling van het publiek maar vooral de boeiende en duidelijke manier van 

vertellen door Jarno zorgde ervoor dat het een zeer geslaagde avond is geworden.  
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Distance learning Wageningen University 

Wageningen University onderzoekt de mogelijkheden om een distance learning 

masteropleiding op te zetten. Wij zijn daarvoor op zoek naar mensen met een Bachelor 

diploma (universitair of HBO) die op dit moment werkzaam zijn binnen de vakgebieden 

life sciences, biology of environmental sciences.  Deze personen willen we de exclusieve 

kans geven om actief met ons mee te denken in een online community waarin het thema 

�studeren op afstand� centraal staat. Deelnemers zijn dus echt onderdeel van het 

innovatieproces! 

Hoe kunt u helpen? 

Voor deze online community zijn wij nog op zoek naar Nederlandse professionals die een 

Bachelor opleiding hebben afgerond en minimaal 3 jaar werkervaring hebben in het 

domein van Wageningen University. Zij zijn geïnteresseerd in het verdiepen van hun 

kennis via een Master opleiding in één van de volgende gebieden: 

  

- life sciences (nutrition/ food/ biotechnology) 

- biology (plant/animals) 

- environmental sciences (geo-information sciences/ environment/etc.) 

 

Bent u zo�n professional of kent u iemand binnen uw netwerk die voldoet aan dit profiel? 

En heeft u interesse om gedurende drie weken maximaal tien minuutjes per dag met ons 

mee te denken in een online community? Reageer dan via het e-mailadres 

roel.koppers@opinieplein.com. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met 

ons via telefoonnummer 030�600 42 50. 

 

Agenda 

 

 Activiteit Plaats Datum Tijd Voor 

Aristaeus dag Alphen a/d Rijn 11-03-2011 12.00 
Alumni en 

studenten VHL 

Animal Event Beekse Bergen 
15 t/m 17 april 

2011 
 DM leden 

Krukkenforum 

Milieukunde 
Soos Osiris, L�warden 28-04-2011  

Studenten VHL 

en alumni 

4 mei herdenking Groningen 04-05-2011  Alumni 

VAB regiodag Leeuwarden/Akkrum 01-07-2011  
Alumni + 

studenten 

Netwerk-Event 2 Leeuwarden September 2011  Alumni 

VAB dag Omgeving Zwolle 04-11-2011  Alumni 

 Voor meer info kijk op www.aristaeus.nl 

 

Adreswijzigingen 

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

Stuur uw oude en nieuwe gegevens naar secretaris@aristaeus.nl. 
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