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Regiobijeenkomst op zaterdag 13 juni 2009 

Bij Biologische wijngaard de �S-akker�  bij Dodewaard 

 

dhr. Chris Maan (links) en dhr. T. Geluk (rechts) Bovenaanzicht wijngaard/wijnmakerij 

Wanneer u bij de bovenstaande foto het gevoel krijgt dat dhr. Chris Maan u bekend voorkomt, 

kan dat kloppen. In de voorgaande jaren hebben wij driemaal het genoegen gehad Chris te 

ontvangen als gast. Twee maal als muzikant (verstopt achter een grote contrabas, ondermeer 

tijdens de vrijdagavond van ons jubileum in 2006) En eenmaal als gastspreker tijdens de 

workshop over biologische vis. 

Dit jaar hebben we de gelegenheid om Chris Maan op een andere manier te leren kennen. Chris 

heeft, samen met zijn compagnon dhr. Teun Geluk namelijk een biologische wijngaard en 

wijnmakerij. Hij heeft ons uitgenodigd om op zaterdag 13 juni 2009 om 14.00 uur op dit bedrijf 

te komen kijken. Tijdens deze middag zullen we eerst een rondleiding krijgen over de 

wijngaard, die dan hopelijk mooi in bloei staat. Daarna bezoeken 

we de naastgelegen wijnmakerij. En tenslotte mogen we de wijn 

proeven.  

Biologische wijngaard en wijnmakerij de �S-akker� 

De �S-akker� is een biologische wijngaard en wijnmakerij vlakbij het dorp Dodewaard.  

Eind 2001 begonnen Teun Geluk en Chris Maan een stuk land van 4000 m2 klaar te maken 

voor beplanting met druivenstokken. In april 2002 gingen bijna 1300 planten de grond in en 

vanaf 2004 produceren de planten druiven. In 2005 werden de eerste flessen wijn verkocht.  

Inmiddels is de wijngaard goed op productie gekomen met circa één liter wijn per druivenstok. 

De wijngaard bestaat voor 80% uit blauwe druiven van het ras Regent. Daar wordt rode wijn en 

roséwijn van gemaakt. De overige planten zijn witte Merzling druiven, bestemd voor witte wijn. 

De wijnen van de �S-akker� zijn droge, dus niet zoete wijnen.  

Alle wijn van wijngaard en wijnmakerij de �S-akker� is gecontroleerd biologisch met EKO-

keurmerk, regionaal en ambachtelijk geproduceerd.  

 
Opgave voor deze interessante middag bij Jolanda Bergsma uiterlijk 9 juni 2009 per mail  

(voorzitter@hetvab.nl) of telefonisch (0653-435507). 
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Japie de Jong geeft practicum vlees plakken 

 
Voor alle (vlees-)technologen die het practicum 

plakken van vlees hebben gemist geeft Japie de 

Jong alsnog een practicum. In de aflevering van 

Keuringsdienst van Waarde laat hij zien hoe het 

in zijn werk gaat. De betreffende aflevering staat 

hier: http://player.omroep.nl/?aflid=9507370 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Feitsma met pensioen 

 
Velen zullen zich de heer Feitsma en zijn lessen wiskunde nog herinneren. Op 23 april j.l. is hij 

van zijn pensioen gaan genieten. 

 

 

 

 

VAB-lid wordt ere-lid Aristaeus 

 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering is IJsbrand Velzeboer 

op voordracht van het VAB-bestuur benoemd tot ere-lid van 

Aristaeus. IJsbrand heeft zich vele jaren voor de vereniging 

ingezet: Zo heeft hij bijgedragen tot de fusie van Eugeia, 

VAL en VAB. De naam Aristaeus bedacht. Was hij zowel van 

Aristaeus als het VAB voorzitter, eindredacteur van het 

jaarverslag en voorzitter van de commisie 100 jaar VAB-

jubileum. En zit hij nu nog in de redactie van het 

Voedingsmiddelenjaarboek en vertegenwoordigd hij de IR. 

M. Sonnema prijs. Daarnaast heeft hij net plaats genomen 

in de lustrum-commissie van Aristaeus om dit jaar het 10 

jarig bestaan te kunnen vieren. Al met al genoeg redenen 

om hem deze eer te bewijzen. 

 

 

 

 

VAB-dag 

 
Dit jaar zal de VAB-dag in de omgeving van Meppel gehouden worden met dit jaar als thema 

�health & food�. Natuurlijk houden we de dag zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van 

november, dit jaar dus op 6 november. Meer informatie zullen we melden in de VAB-info die 

half september uitkomt. 

 

 

 

http://player.omroep.nl/?aflid=9507370


 

Gezocht Bestuurslid 
 

Op dit moment is er nog een vacature binnen het bestuur. Het betreft de functie communicatie-

Aristaeus. Dit bestuurslid zal zowel in het bestuur van het VAB als van Aristaeus plaatsnemen 

en zo ons daar vertegenwoordigen en de communicatie tussen de beide besturen bevorderen. 

Mocht er belangstelling bestaan voor deze vacature dan graag contact opnemen met onze 

voorzitter Jolanda Bergsma. 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

11 juni   Krukkenforum en pre-lustrum feest van Aristaeus in Leeuwarden 

13 juni   Regiobijeenkomst Wijngaard �S-Akker� 

8-11 september Aristaeus-lustrum week 

half september VAB-Info 

6 November  VAB-dag �health & food� 

 



 

 

 

UITNODIGING!!! 
 

Krukkenforum: Donderdag 11 juni 
 

�Duurzame visserijmethoden� 
Louwe de Boer 

Algemeen Directeur 

Ekofish Group 

 

 

 
Op donderdag 4 juni ontvangt Ekofish het internationale duurzaamheidslabel van de Marine 

Stewardship Council (MSC) voor hun scholvisserij. Het zijn de eerste scholvissers van Europa 

die dit belangrijke certificaat ontvangen. Voor de Nederlandse vissector, die Europees 

marktleider is als het gaat om de visserij op schol, is dit een grote stap naar een duurzame 

visserij. 

 

Iedereen is van harte welkom, zowel student als docent! Toegang is gratis! 

Donderdag 11 juni 2009 om 21.00 uur in de bovenzaal van de sociëteit van sv. Osiris, 

Herenwaltje 1a te Leeuwarden. De zaal is vanaf 20.30 uur open. 

 

Wat is het Krukkenforum? 

Dit is een activiteit die georganiseerd wordt door Alumnivereniging Aristaeus. 

Doel van deze bijeenkomst is om een afgestudeerde zijn of haar ervaringen te delen vanuit het 

actieve werkveld. De spreker zal zittend op een barkruk op informele wijze onderstaand 

onderwerp op boeiende wijze presenteren. Zolang de kruk bezet is door de spreker zal de drank 

voor de toehoorders gratis zijn. 

 

 

 

 



 

 


