Zoals je al weet, zullen de reünisten van studenten vereniging Nji-Sri
(RDLV) haar XIVe lustrum van 4 t/m 7 november in Wageningen vieren!
Op vrijdag 5 november 2021 zal eindelijk dit Lustrum geopend worden; en
zoals op voorgaande edities zal er naast het gala op zaterdag een
netwerkbijeenkomst voorafgaan op de vrijdag worden georganiseerd. Hier
kunnen reünisten en schoolgaande leden elkaar na lange tijd spreken en
kunnen onze sponsoren middels ons netwerk vacatures en stages
aanbieden.

Voorafgaand aan de netwerkborrel, zullen we de link maken met de WUR zelf.
Sebastiaan Berendse (Corporate Director Value Creation WUR), is daarom de eerste
gastspreker die het bedrijfsleven en de WUR met elkaar verbindt. Op zoek naar een
stagiaire? Een mooi ontwerp voor een afstudeerproject? Of een onderzoeksproject
voor de WUR? Dan is deze bijeenkomst de juiste gelegenheid.
Veel van onze sponsoren zijn bedrijven uit de tuinbouw, daarom hebben we als tweede
gastspreker Dr. Ir. Anja Dieleman (Team Leader Physiology BU Horticulture bij de
WUR) gevraagd om te spreken over een aantal technologieën in de tuinbouw die
enorm in ontwikkeling zijn waardoor we als Nederland voorop blijven lopen op gebied
van productie en duurzaamheid!

Natuurlijk is dit ook een mooi moment om te kunnen laten zien aan ‘Wageningen’, dat
wij een serieus te nemen alumni-vereniging zijn met een interessante achterban. Dus
zorg dat je er gewoon bij bent als lid van de RDLV, maar zeker ook de DLV! Onze leden
vertegenwoordigen vele disciplines in het internationale agrarische bedrijfsleven. Binnen
Nji-Sri gebruiken we al jaren elkaars kennis en expertise van een bepaald vakgebied,
land of cultuur. Middels deze netwerkbijeenkomst willen wij de verbinding maken tussen
de WUR en het bedrijfsleven. Zo kunnen we in de toekomst meer gebruik maken van
elkaars mogelijkheden.
Ook zal Astrid van Noordenburg van de WUR aanwezig zijn, voor eventuele deelname
aan de banenmarkt en waar je voor alle mogelijke stages en afstudeerprojecten terecht
kunt.
Hiervoor nodigen wij je van harte uit om deel te nemen!

Locatie:
WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen

Tijd:
Vrijdag 5 november 20121 vanaf 14.30 uur

Programma:
• 14.30 - 15.00 Aanvang/inloop
• 15.00 - 15.30 Officiële aftrap Sebastiaan Berendse WUR Wageningen & Voorzitter der
RDLV Madelinde Daane-van der Houwen
• 15.30 - 16.15 spreker Dr. Ir. Anja Dieleman
• 16.15 - 16.30 Voorzitter DLV Sim Lammers
• 16.30 uur Borrel
Graag ontvangen wij mogelijke vacatures binnen jouw bedrijf, zodat wij die kunnen
laten zien tijdens deze netwerkbijeenkomst.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jelline Ganzeboom: 0653724183, jellineganzeboom@hotmail.com of aangaande stages/vacatures van onze
sponsoren: Erik Jansen: 0611516780; ejwjansen1@hotmail.com.

