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 Nieuwsbrief, augustus 2010 

 

Beste leden en geïnteresseerden, 

 

Velen hebben op het moment vakantie, dus mooi de tijd om rustig deze nieuwsbrief te 

lezen. De laatste tijd hebben we weer veel activiteiten gehad, waarvan wij in deze 

nieuwsbrief verslag doen. Zo zijn er na de diplomeringen weer een aantal alumni 

bijgekomen. Bij dezen willen wij de afgestudeerden nogmaals feliciteren. 

 

Van Hall en Larenstein eindelijk een stel 

 

Van Hall Larenstein is vanaf 1 september 2011 één hogeschool. De 

medezeggenschapsraden en het college van bestuur zijn het eens over een 

instellingsfusie. 'Het heeft een paar maanden stug onderhandelen gekost, maar we zijn 

geweldig tevreden. Het is ongelooflijk dat het college van bestuur zoveel toezeggingen 

heeft gedaan', zegt Hans Bezuijen, voorzitter van de MR van het Van Hall Instituut in 

Leeuwarden (bron: resource.nl). 

 

Reünie 100 jaar Reholitas gaat niet door! 

 

Tot onze grote spijt moeten we u mededelen dat de reünie ter gelegenheid van het 100 

jarige bestaan van Reholitas niet door gaat. Reden van deze afgelasting is een in onze 

ogen te kleine hoeveelheid opgaven. Op het moment van plaatsen van deze mededeling 

komen we niet boven de 65 opgaven uit. Daarom is er besloten om de reünie niet door te 

laten gaan (bron:reholitas.nl). 

 

Carrièredag 2010 

 

Woensdag 6 oktober wordt de Carrièredag op het Van Hall Larenstein georganiseerd. In 

tegenstelling tot andere jaren, doet Aristaeus dit jaar mee in de organisatie. Het is 

belangrijk als alumnivereniging bij dergelijke activiteiten te laten zien wat wij kunnen 

betekenen voor VHL. Daarom zou het ook goed zijn als Aristaeusleden met zijn of haar 

bedrijf aanwezig zijn tijdens deze Carrièredag. Er zijn mogelijkheden om een stand te 

bemannen, maar ook om een workshop te houden. Uiteraard is het ook mogelijk deze 

dag te bezoeken zonder verder enige verplichting. Voor meer info kunt u kijken op onze 

website. 

 

Tijdens de opening van de Carrièredag wordt de 2
e
 editie van de Wall of Fame onthuld. 

Vier prominente alumni krijgen de eer om als Alumni van het Jaar in de vitrine op het 

VHL te hangen. Benieuwd wie deze vier personen zijn? Kom dan 6 oktober naar 

Leeuwarden! 

 

Diplomeringen 

 

Week 27 stond in het kader van de diplomeringen. Voor het eerst hebben alle afdelingen 

dezelfde methode gehanteerd als de afdeling Diermanagement. Niet zomaar wat 

informatie, mappen uitdelen en een leuk praatje houden, maar actief bezig zijn met een 

stukje ledenwerving. De nieuwe leden zijn tenslotte voor Aristaeus voornamelijk te 

vinden tijdens deze diplomeringen. Het resultaat van deze week mag er dan ook zijn; 57 

nieuwe Aristaeusleden!  

 

Excursie schapenkaas makerij Jappie de Jong in Nes. 

 

De regiobijeenkomst van het VAB was deze keer in Nes bij een docent waar veel 

Voedingsmiddelentechnologen les van hebben mogen ontvangen. Opvallend was dat 

Jappie samen met zijn vrouw zowel de landbouw als de bereiding voor hun rekening  
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nemen. Op onderstaande foto�s is te zien dat Jappie de schapen voor het melken van het 

weiland naar de melkplaats brengt en ze daar één voor één melkt. 

 

Wat vooral erg bijzonder was, vooral voor de auteur van dit stukje die gewend is, als er  

over kaas wordt gesproken dit meestal in tonnen geschied, dat de productie van de 

schapenkaas zeer kleinschalig en ambachtelijk gebeurt. 

 

Zoals we van Jappie gewend zijn doet hij zijn werkzaamheden met de 

nodige passie. Dus tijdens de rondleiding cq. melken werden alle 

vragen met de nodige enthousiasme en deskundigheid van een 

duidelijk antwoord voorzien.  

 

Een heleboel mensen zullen wel denken wat is dat, schapenkaas, 

want het is een regionaal product wat voornamelijk in het klei-

veenweide gebied van Friesland en in Zeeland gemaakt wordt. Het 

wordt bereid uit volle schapenmelk (gehaltes ca. 5% eiwit en ca. 

6% vet). Na pasteurisatie wordt bij ca. 36 
o
C 1 ml stremsel per 4 

liter melk toegevoegd (dus geen zuursel). Als de melk gestremd is 

wordt deze grof gesneden en wordt de 

wrongel in de kaasvaatjes geschept, waarna 

ze onder eigen gewicht uitlekt. Van een liter 

melk blijft op deze manier ongeveer 400 g. 

kaas over. Na enkele uren zijn ze dan zo 

stevig dat ze in een PVC-bakje kunnen worden verpakt. 

Aangezien er ook geen zout wordt toegevoegd, is de 

houdbaarheid vergelijkbaar met die van verse melk. 

 

Tijdens de gezellige Braai die na de excursie plaatsvond was er gelegenheid om met de 

andere aanwezigen over van alles en nog wat van mening te wisselen. Leuk en leerzaam 

om te merken dat de gesprekken toch redelijk snel gaan over wat ons 

bindt. Er worden vooral vakinhoudelijke zaken aangesneden die meestal 

plezierig zijn en soms erg nuttig. Ook vinden er tijdens de braai 

gesprekken plaats over �ken je die nog?�, �Daar zou je die nog wel 

(eens) over kunnen bellen�. Interessant was ook de grote 

verscheidenheid in leeftijd van de aanwezigen, van 20 tot 85. Al met al 

een zeer plezierige avond. Bij dezen wilde ik Jappie en zijn vrouw 

nogmaals bedanken voor de zeer gastvrije ontvangst en verzorging op 

deze regiodag. 

 

Krukkenforum Frank Rens van Strukton 27 mei 

 

Frank Rens werkt bij Strukton waar hij samen met de afdeling Strukton Milieutechniek 

verantwoordelijk is voor alle vraagstukken betreffende bodem, hergebruik van 

afvalstoffen en duurzaamheid. Tijdens het krukkenforum vertelde Frank hoe Strukton, 

gestimuleerd door de duurzaamheiddoelstellingen van de overheid, haar CO2 uitstoot 

probeert te reduceren. Want CO2 wordt tegenwoordig meegewogen bij de aanbesteding, 

waardoor CO2 reductie ook daadwerkelijk loont. 

Milieu in de bouw! 

CO2 reductie loont? 

In de presentatie zijn er verschillende initiatieven toegelicht waarmee Strukton probeert 

de CO2 uitstoot te reduceren. Als voorbeelden kwamen o.a. de hergebruik mogelijkheden 

van afvalstoffen zoals puin en spoorballast aan de orde. Maar ook innovatieve ontwerpen 

van bijvoorbeeld het nieuwe IBG gebouw die door haar vorm minder energie verbruikt. 

Een geslaagde avond werd afgesloten met een heerlijk biertje. 
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WildWorld Summer BBQ op zaterdag 21 augustus 2010 in Scheveningen 

Na het succes van vorig jaar vindt er deze zomer wederom een WildWorld Summer BBQ 

plaats aan het Scheveningse strand, en wel op zaterdagavond 21 augustus a.s.. Een 

ideale netwerkgelegenheid in een ontspannen sfeer met lekker eten en drinken!  
 
Speciaal aanbod voor Aristaeus-leden 

 

De eerste 10 Aristaeus-leden die zich aanmelden voor dit netwerkevenement ontvangen 

ieder een korting van � 15,- op de all-inclusive prijs van � 72,50 incl. BTW (� 60,92 excl. 

BTW). Bovendien wordt uit alle aanmeldingen van Aristaeus-leden iemand uitgeloot die 

zijn of haar deelnamegeld voor de WildWorld Summer BBQ volledig terug ontvangt! 

Hoe meld je je aan? Vraag je kortingscode aan via info@wildworld.nl (ovv �Kortingscode 

Aristaeus� en je naam) en reserveer je deelnameplaats na ontvangst van de code online 

via www.wildworld.nl. Daar vind je tevens verdere praktische informatie. Wees er wel 

snel bij, want er zijn slechts 10 kortingscodes beschikbaar en op=op! 

 

Zorg dus dat je de Summer BBQ 2010 niet mist en meld je nu aan. Het belooft een zeer 

gezellige, informele avond aan het strand te worden met heerlijk eten & drinken.  

 

Graag tot ziens op de SUMMER BBQ 2010!  

 
Agenda 

 

 Activiteit Plaats Datum Tijd Voor 

"Krukkenforum" 

Diermanagement 

Sociëteit Osiris 

Leeuwarden 
Nog niet bekend 20.30 

Studenten en 

alumni DM 

Stadspostentocht 

Introductieweek nieuwe 

studenten 

Prinsentuin, 

Leeuwarden 

donderdag  

26 augustus 
12.00 Studenten 

100-jaar Reholitas  

Gaat niet door!!!!!!!!!!!! 
Leeuwarden 

zaterdag  

11 september 
 

Studenten en 

alumni LMT 

Carrieredag en onthulling 

"Wall of Fame" 2010 

Hogeschool VHL 

Leeuwarden 

woensdag  

6 oktober 
12.00 

Studenten en 

alumni 

VAB dag 
Omg. Emmen 

(o.v.b.) 

vrijdag  

5 november 
 

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. 
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