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 Nieuwsbrief, december 2010 

 

 

Beste leden en geïnteresseerden, 

 

Sinds medio november regeert koning winter ons land ondertussen naderen we met 

rasse schreden de overgang naar 2011. In deze semi-drukke tijden evalueert u wellicht 

het afgelopen jaar. In deze nieuwsbrief kijken wij ook terug op de activiteiten van de 

afgelopen maanden maar zeker en vooral ook vooruit! Het netwerk-event wat op vrijdag 

7 januari 2011 zal plaats vinden heeft een prominente plaats in deze nieuwsbrief. Tevens 

wordt het nieuwe afdelingsbestuur van Milieukunde kort voorgesteld. 

 

Netwerk-event Aristaeus 

Op vrijdag 7 januari 2010 zal het netwerk event van Aristaeus plaatsvinden in en rond 

Leeuwarden. Het netwerk-event zal bestaan uit een vrijblijvende excursie met daarna 

een netwerkborrel en is bedoeld voor alle Van Hall Alumni en voor studenten die in hun 

4
de

 jaar zitten. De activiteit zal georganiseerd worden door Aristaeus en het Van Hall. Het 

programma zal er als volgt uit zien:  

 

15:00 uur  Ontvangst op excursie locaties Friesland Campina Cheese Dronrijp 

  resp. Melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe te Goutum 

17:00 uur  Samenkomst op Van Hall Larenstein te Leeuwarden.  

17:30 uur  Diverse sprekers over netwerken 

19:30 uur  Netwerken in praktijk  

 

Op basis van de inschrijvingen worden groepjes geformeerd bestaande uit alumni en 

enkele toekomstgerichte studenten die onderling overeenkomsten hebben qua werkveld 

of discipline. Deze praktijksessie zal dus twee sessies bevatten, in de eerste brengen we 

je in contact met personen uit je studierichting, in de tweede sessie gaan we onderscheid 

maken naar discipline, zoals verkoop, operations, technologie, etc. 

Deze aanpak zal zorg dragen dat de deelnemers op informele wijze veel contacten leggen 

die een bijdrage leveren aan hun netwerk. Je netwerk zal baat hebben bij de vele 

contacten die je op deze dag opdoet.  

 

21:00 uur  Feestelijke afsluiting met leuke band in het Van Hall Larenstein  

23:30 uur  After party in Sociëteit Abydos 

 

Verdere informatie kunt u vinden onder de volgende link:  

http://www.aristaeus.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=58   

 

VAB dag 

Op 5 november jl. is de jaarlijkse VAB-dag gehouden. �s Morgens 

waren we te gast bij vlees- en vleeswarenbedrijf Van der Zee in 

Emmen voor een uiterst boeiende presentatie en excursie. 

De rest van het programma speelde zich af in een gezellig 

restaurant te Valthe. Na de lunch volgde een korte leden-

vergadering. Vervolgens kon iedereen workshops kiezen rond 

het dagthema. Er volgden geanimeerde voordrachten en 

discussies over de onderwerpen CO2 Footprint, snelle detectie-

methoden resp. het imago van de vleessector. Na een borrel en 

een diner werd de geslaagde dag rond 21 uur afgesloten. 
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Afdeling Milieukunde 

Met groot genoegen kunnen wij mededelen dat sinds kort ook de afdeling milieukunde 

een voltallig afdelingsbestuur heeft. Deze editie van de nieuwsbrief willen wij dan ook 

graag aangrijpen om ons even kort voor te stellen: 

 

Frank Rens (voorzitter) Leeftijd 24 jaar  Afgestudeerd in 2008  

Momenteel werkzaam als werkvoorbereider bij Strukton Milieutechniek. 

 

Melchior Schenk  Leeftijd 26 jaar  Afgestudeerd in 2005 

Momenteel werkzaam als specialist wateranalyses bij Hach Lange  

 

Ivon Benus   Leeftijd 24 jaar  Afgestudeerd in 2009 

Momenteel werkzaam als projectmedewerker bij Landschapsbeheer Groningen 

 

Theike Roelofs  Leeftijd 28 jaar  Afgestudeerd in 2008 

Momenteel werkzaam als Energy Consultant bij Energy Circle 

 

De aankomende tijd gaan wij ons met veel enthousiasme inzetten om leuke en 

interessante activiteiten te organiseren voor onze leden. Wanneer jij een leuk bedrijf 

kent voor een excursie of een ander goed idee hebt dan horen wij dit natuurlijk graag 

van je. 

Hopelijk tot ziens op het netwerk-event of één van de andere activiteiten van Aristaeus! 

 

AAgromeeting 

Op 21 oktober jl. is de 1
e
 AAgro-meeting georganiseerd door de afdeling Landbouw. Op 

deze avond was een zeer gemêleerd gezelschap aanwezig in een gelegenheid in 

Steenwijk om nader kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen. De 

aanwezigen waren enthousiast over de opzet. 

 

Krukkenforum Landbouw 25 november 2010  

Afgelopen donderdag 25 november heeft Johan Bakker 

een interessante presentatie gehouden over zijn werk als 

voorlichter bij Cow House stalinrichtingen. Daarnaast 

heeft Johan ook een melkveehouderij samen met z�n 

vader. Hoe hij dit alles combineerde en wat hij in zijn 

eerste jaar als werkende man tegengekomen is, was 

goed voer voor de "naar kennis hunkerende" studenten. 

Vooral leren communiceren was de tip die Johan meegaf.  

Al met al een leerzame en boeiende avond. 

 

�Plannen om te ondernemen?� 

Ondernemerschap wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs. Steeds meer 

studenten starten met een onderneming, maar een groot aantal start ook in de eerste 

twee jaar na de studie een eigen onderneming. Het probleem, ook voor pas 

afgestudeerden, is de financiering. Voor deze beide doelgroepen is er een speciaal 

investeringsfonds opgericht, Square One. Een uniek fonds voor alle studentondernemers 

in Noord-Nederland, tot twee jaar na het afstuderen. Naast financiering biedt het fonds 

strategische ondersteuning, een coach en een groot netwerk. Ben je dus startend 

ondernemer of heb je het geniale plan, maar mist de financiering nog, neem dan contact 

op met Square One.  

E:  start@square1fund.nl  

W:  www.square1fund.nl 
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Agenda 

 Activiteit Plaats Datum Tijd Voor 

Netwerk-event Aristaeus Leeuwarden 07-01-2011 15.00 
Alumni en 4

de
 

jaarstudenten 

Krukkenforum 

Diermanagement 
Leeuwarden 17-02-2011 20.30 

Studenten en 

alumni DM 

Activiteitendag Aristaeus 
Alphen a/d Rijn 

Vogelpark Avifauna 
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. 

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