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Feriening fan Eardere Steateleden 

 

21 novimber 2014  

Wurkbesite oan Dairy Campus Ljouwert 

Freed 21 novimber 2014 wie it sa fier. De aktiviteitenkommisje fan ús 

Feriening Eardere Steateleden (FES) hie foar de 2e kear yn 2014 in 

moetingsmiddei foar FES-leden organisseare. De earste wurkbesite wie 

op 23 maeie 2014 oan de Krûdhof yn Bûtenpost. 

Wy wiene mei 22 FES-leden by DAIRY CAMPUS oan de Boksumerdyk 11 yn Ljouwert. Nei 

de ynrin fan 14.15- 14.30 mei it kop kofje of tee,  krigen wy fan foarjochtster Eke 

Folkerts in soad nijsgjirrige ynformaasje oer it wrâldwiid ferneamde wurk fan Dairy 

Foods.   

Wy hearden in hiel soad oer de súvelketen 

yn al syn fasetten. Ek krigen wy ynformaassje oer ynnovaasjes en it belang fan it 

kennis útwikseljen en dielen mei oare lânnen. Frâl ek is it belangryk, dat d’r 

allerhande wittenskiplik ûndersyk plak fynt om kwaliteit fan de agryske sektor te 

fergrutsjen en ynternajsonaal te fersprieden. Wittenskip en praktyk geane hân yn 

hân by Friesland Dairy Foods, sa docht  

bliken.  

Ynset foar stúdzjes en ûndersyk troch 

in breed skala studinten fan 

Universiteiten, Heger Beropsunderwiis 

kinne hjir wurkje en leare (stages) en krije de kâns om (harren) ôfstudearprojekten 

te folbringen. Top!! Ien fan de doelen fan de DAIRY CAMPES is ek om foar studinten 

en bedriuwslibben in ‘bynmiddel’ foar ynnovaasjes en in kweekfiver foar jong talint  

te wêzen. 

Jan From en Coby van der Laan, organisaasje     Gearfetting 
 

It wie foar ús as Eardere Steateleden in nijsgierrige ekskursje. Wy koenen sjen en 

fernimme dat ek it belied fan de provinsje trochwurket yn de praktyk. Dit waard 

befestige troch earder Steatelid en Deputearre Sjoerd Galema, doetiids as 

beliedsman en no as lid fan de Ried fan Tafersjoch fan Friesland Campina belútsen 

is by de Dairy Campus. Hy die hjiroer it ien en oar treflik út de doeken!!  

Nei de ynliedings en it noflik by elkoar oan tafel te sitten, gongen we mei de jassen 

goed tichtknope en plastik learsens (omhulsels) oer de skuon,  de stallen yn.  

Wy krigen dêr alles te hearen en te sjen oer de moderne wurkwize fan buorkjen. 

Beslist de muoite wurdich om d’r efter te kommen hoe’t it der allegear op en ta 

giet. Nei ôfrin fan  ‘leare yn de praktyk’, wie der noch in lekker slokje en in hapke en 

it tankwurd fan Jan From en Coby Laanstra fan de aktiviteitenkommisje fan de FES. 

Learsum en gesellich, wat wolle wy noch mear.  

Wa’t d’r net by wie of wêze koe, hat hiel wat mist. 

Frâns Kuipers, 2
e
 siktaris FES.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Yn de stallen en oare romten krige wy fan Alice 

tekst en útlis oer hoe’t de teory  yn de praktyk 

útfierd en ‘toetst’ wurdt.  


