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Excursie naar DAF Trucks op 26 oktober
Op 26 oktober organiseren we ons eerste bedrijfsbezoek. Voor 33 leden biedt DAF
Trucks de gelegenheid de productie te bekijken waarna we nog het DAF Museum
bezoeken.
Het programma:
13.00 uur Ontvangst koffie / thee
13.15 uur Bedrijfsfilm
13.45 uur Rondleiding door de productiefaciliteiten
14.45 uur DAF Museum
15.45 uur Einde programma
De teller staat nu op 18 deelnemers je kunt je dus nog aanmelden via het
inschrijfformulier

Contact Volante
www.han.nl/volante
volante.autotechniek@han.nl

Contact HAN Automotive
Info.automotive@han.nl

Stage en afstuderen:
A.vanSon@han.nl

Agenda:
• 26-10 Excursie DAF Trucks

Najaarsevent 2010 geslaagd
Op zaterdag 9 oktober hield Volante haar jaarlijkse najaarsevent
Al vroeg, vanaf 8 uur, werden we welkom geheten door Team Swanborn op het
RDW testcentrum in Lelystad.
Een 20-tal enthousiaste Volante leden liet zich bijscholen in het beheersen van hun
voertuig.
Na de lunch, waarbij nog een dertigtal Volante leden zich hadden aangesloten,
hebben we in een vlotte, doch duidelijke sessie de jaarvergadering gehouden.
Het middagprogramma omvatte ook deze keer weer een aantal zeer interessante
sprekers waarbij Team Swanborn ons informeerde over hoe het bestuurdersgedrag
te monitoren, Arval ons kwam vertellen hoe je de beste leasemaatschappij van
Nederlander kunt worden, Hessel van Oorschot ons volledig inleidde in de Social
Media en Bram Veenhuizen van het Lectoraat Voertuigmechatronica van
Autotechniek een leuke discussie op gang bracht met zijn vergelijking van de
ontwikkeling van elektrische aandrijving met de evolutietheorie.
Leuke sprekers over goede en interessante thema’s. Hierna werden we nog verrast
door een korte blik op de Superbus van Wubbo Ockels die een paar rondjes reed
over de RDW kombaan.

• 11-11 Dag van de duurzaamheid,
themadag duurzame mobiliteit
bij HAN Automotive

Bij de afsluitende borrel kwamen natuurlijk nogmaals alle verhalen van de dag
voorbij, waarna ieder zijn weegs ging.

• 27-11 Open dag HTS-A

Een uitgebreid verslag en de link naar de foto’s kun je hier vinden.

• 12-02 Open dag HTS-A

Dag van de Duurzaamheid bij HAN
Automotive

• 09-04 Volante rally 2011
• 09-04 Open dag HTS-A

Op 11-11 is het de dag van de duurzaamheid 2010. Op veel plaatsen worden
activiteiten rond dit thema georganiseerd. Autotechniek functioneert als een van
de startplaatsen voor de Elfstedentocht maar we doen nog veel meer in relatie met
duurzame mobiliteit. Op het programma (8.30 – 12.00 uur) staat (onder
voorbehoud):
• Start Elfstedentocht
• Ingebruikname oplaadpunt voor EV’s
• Uitreiking duurzaamheidsprijs aan studenten/projectgroepen
• Intro’s op items zoals fuelswitch, groen gas, waterstof , EV’s etc.etc.
• Match-making
• Show van duurzame mode
• Bezichtiging lab’s en duurzame voertuigen

•

Proefrijden

Wil je aanwezig zijn stuur even een mail en we zorgen voor een mail met het
definitieve programma.

Veelstromenland
In september is er een boek uitgekomen over de voorgeschiedenis van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van 1846 – 1996. Er is een hoofdstuk
besteed aan de HTS-Autotechniek in het Apeldoornsche.
Voor de liefhebbers: ISBN: 9087070101

Wil je de Volante nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen stuur dan een mail naar
volante.autotechniek@han.nl om je af te melden.

