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Vereniging van afgestudeerden Hogeschool Van Hall Larenstein 
 
11e Nieuwsbrief, juli 2011 
 
Beste leden en geïnteresseerden, 
 
De maanden na de Aristaeus-dag zijn we weer goed door gekomen. Op de 
jaarvergadering is o.a. Sarah toegetreden tot het Aristaeus bestuur. Zij zal zich in deze 
nieuwsbrief kort voorstellen. Tevens blikken we terug en kijken we vooruit naar een 
aantal leuke activiteiten. Veel lees plezier.  
 
Even voorstellen 
 
Beste leden, 
 
Graag wil ik deze nieuwsbrief gebruiken om mezelf kort voor te stellen. Mijn naam is 
Sarah Glücks, ik ben 25 jaar oud en ben geboren en getogen in Duitsland. Zes jaar 
geleden ben ik voor mijn studie verhuisd naar Nederland. Ik voelde me al snel thuis in 
Leeuwarden en besloot al snel na mijn studie in Nederland te blijven. In juni 2010 heb ik 
mijn studie diermanagement afgerond. Sinds oktober 2010 werk ik bij Stenden 
hogeschool waar ik ondertussen ben doorgegroeid tot International Accountmanager voor 
de Duitstalige landen. Ik verzorg in deze functie de werving van Duitse studenten voor 
Stenden.  
Tijdens mijn studie heb ik me als snel gericht op de marketingwereld. Naast mijn studie 
ben ik actief geweest bij studentenvereniging Osiris en heb ik me ingezet voor de 
Duitstalige werving van Van Hall Larenstein. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten. Naast 
het fitnessen rij ik paard, roei ik zo nu en dan en ben ik bezig het kite-surfen te leren. Als 
ik niet ga sporten spreek ik graag met vrienden af of lees een boek. Sinds april jl. ben ik 
secretaris van het algemeen bestuur van Aristaeus. Tijdens de jaarvergadering in maart 
leek het mij een leuke uitdaging om het bestuur van Aristaeus in te gaan, ook om meer 
met de groene sector verbonden te blijven. Ik kijk er naar uit om met mijn 
medebestuursleden en de verschillende afdelingen leuke en leerzame activiteiten te 
organiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sarah Glücks 
 
Netwerk-Event II op 16 september 2011 in Velp 

Na in januari een geweldig eerste Netwerk-Event te hebben georganiseerd, pakt 
Aristaeus groot uit voor de 2e editie. Dit keer zullen we niet bijeenkomen in Leeuwarden, 
maar op een andere locatie van het VHL namelijk in Velp. Daarbij zal net als in januari 
alle alumni van VHL uitgenodigd zijn voor deze activiteit, zowel Velp, Wageningen als 
Leeuwarden. Genoeg om te netwerken dus!  

Het voorlopige programma (van 16.00 uur tot 23.00 uur) zal snel bekend worden 
gemaakt: het belooft wederom een groot succes te worden! Zet vrijdag 16 september 
alvast in je agenda en zorg er voor dat je er bij bent! 

 
Aanmelden kan binnenkort via de website. 
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International onderzoek duurzaamheid 
 
Beste alumnus/ alumni van het Van Hall Instituut in Leeuwarden 
 
Graag willen wij jullie vragen mee te werken aan een international onderzoek  dat de 
stand van zaken inventariseert op het terrein van duurzaamheid (sustainable 
development)/ maatschappelijk verantwoord ondernemen in de groene sector in 32 
Europese Landen. Dit gebeurt in het kader van het zgn. ISLE-Netwerk (Innovation in 
teaching of Sustainable Development in Life Sciences in Europe) waar Van Hall Larenstein 
deel van uit maakt. 
 
Binnenkort krijgen jullie via de secretaris van Aristaeus een e-mail met daarin een link 
naar het on line onderzoek. Mocht je meer willen weten over de activiteiten van het 
netwerk  bezoek dan onze website: http://www.isle-project.eu. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jannie van der Luit 
T&C VHL 
 
Verslag Krukkenforum 29 april 2011 
 
Bij het maken van kaas wordt er naast melk ook veel water gebruikt. Dit water raakt 
tijdens het proces van het kaas maken verontreinigd, waardoor het voordat het geloosd 
wordt moet worden gezuiverd. Op 29 april jl. heeft Robin Hoefman tijdens het 
Barkrukkenforum van de afdeling milieukunde een presentatie gegeven over wat hier 
allemaal bij komt kijken. Robin is procestechnoloog bij de AWZI 
(afvalwaterzuiveringsinstalatie) van Cono Kaasmakers. Cono Kaasmakers is gevestigd in 
de Beemster en is vanzelfsprekend ook producent van de bekende Beemsterkaas. 
 
De bovenzaal van de sociëteit ‘Abydos’ in Leeuwarden was deze avond goed gevuld met 
studenten en oud-studenten van het Van Hall Larenstein die onder het genot van een 
heerlijk koud biertje kwamen luisteren hoe Robin er op zijn werk voor zorgt dat het 
zuiveringsproces gecontroleerd verloopt. Zo is het bijvoorbeeld erg belangrijk dat het 
afvalwater voldoende wordt belucht en dat er bij calamiteiten snel wordt gehandeld, 
omdat anders de bacteriën die het water moeten zuiveren niet goed hun werk kunnen 
doen. Door de inzet van Robin de afgelopen jaren is er voor gezorgd dat het water dat 
geloosd wordt veel schoner is geworden, waardoor er veel kosten zijn bespaard in de 
vorm van lozingsbelasting.  
  
Ten slotte hebben we vooruit geblikt op de bouw van de nieuwe fabriek van Cono en de 
daarbij horende afvalwaterzuiveringsinstalatie, al met al was het dus een erg 
interessante en gezellige avond.  
 
Carrièredag Van Hall Larenstein  
 
De Carrièredag wordt woensdag 5 oktober 2011 wederom bij Hogeschool Van Hall 
Larenstein locatie Leeuwarden gehouden. Een dag waarop studenten en het bedrijfsleven 
elkaar ontmoeten en nader kennis met elkaar maken. Tevens is dit de dag dat de vier 
"Aristaeus Alumni van het Jaar" bekend worden gemaakt. Het afgelopen jaar werd de 
Carrièredag druk bezocht. Door het succes van afgelopen keer geven dit jaar ruim 45 
bedrijven acte de présence en verwachten we dat ruim 700 studenten de stands en 
workshops gaan bezoeken. Voor onze eerstejaars studenten is het een eerste 
kennismaking met het bedrijfsleven en voor de ouderejaars is het dé mogelijkheid om 
zich alvast te oriënteren op een mogelijke baan na hun studie. De dag staat in het teken 
van stages, afstudeeronderzoeken en overige netwerkactiviteiten. Voor alumni is er een 
mogelijkheid om deze dag bij te wonen als standhouder namens de werkgever, voor  
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eigen netwerkactiviteiten of door een workshop te verzorgen. Voor het voorlopig 
programma, klik hier. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van Van 
Hall Larenstein. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjan Schonenberg, 
marjan.schonenberg@wur.nl, tel. 058-2846186 
 

 Agenda 
 

 Activiteit Plaats Datum Tijd Voor 

Netwerk-Event Aristaeus Velp 16-09-2011 20.30 
Studenten en 
alumni 

Stadspostentocht 
Introductieweek nieuwe 
studenten 

Prinsentuin, 
Leeuwarden 

donderdag     
26 augustus 

12.00 Studenten 

Carrieredag en onthulling 
"Wall of Fame" 2011 

Leeuwarden 05-10-2011 12.00 Studenten + 
Alumni 

VAB dag Omg. Zwolle 04-11-2011  
Studenten en 
alumni LMT 

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. 
 
 


