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UITNODIGING

Duurzaamheid als kracht van aluminium

1 juli 2019
“Versterking van de aluminium sector
door krachtenbundeling”
De Aluminium sector versterken doen we door te denken in kansen en
daadkracht. Het bestuur nodigt u graag uit voor een inspirerend event op 1
juli met als thema 'Duurzaamheid als kracht van aluminium'.
We zijn te gast bij Hydro - Pole Products in Drunen.

Leopold Moormann, Managing Director van Pole Products en Aluminium
Centrum bestuurslid is onze gastheer op dit event en neemt u mee in de
kansen voor de Aluminium sector.

Het doel van dit event is om op een inspirerende, constructieve en duurzame
manier met elkaar te zorgen voor krachtenbundeling en het materiaal
aluminium en de aluminiumsector stevig op de kaart te zetten.

Wij zijn dan ook vereerd de volgende sprekers te verwelkomen:

Ruud Koornstra

Prof. Johan Maljaars

Energie Commissaris Nederland

Senior Scientist at TNO, Full Professor at
Eindhoven University of Technology

Jean-Marc Moulin

Kelly Ruigrok

Sustainability Director

Founder Nationaal Duurzaamheid Instituut

Hydro Extruded Solutions

(NDI) / Global Sustainable Enterprise
System & Duurzame Jonge 100-member

Het is belangrijk dat het Aluminium Centrum voor de Nederlandse
aluminium producerende en verwerkende industrie een interessante
propositie biedt. Door samen concrete stappen te zetten, kunnen we
kosteneffectief een significante impact realiseren middels innovaties,
verduurzaming en kennisdeling. Het doel is het verstevigen van de

positie van aluminium om er zo voor te zorgen dat er binnen Nederland
meer aluminium wordt verwerkt in een groter aantal toepassingen.
Hiermee willen we o.a. bereiken dat ingenieurs, architecten en
ontwerpers aluminium in hun projecten integreren.

Programma:
15:00 – 15:30 uur

Inloop

15:30 – 15:35 uur

Welkomstwoord door Albert Hogewoning
(voorzitter aluminium Centrum) en Leopold Moormann

15:35 – 15:50 uur

Ruud Koornstra

15:50 - 16:05 uur

Johan Maljaars

16:05 – 16:20 uur

Jean-Marc Moulin

16:20 – 16:35 uur

Kelly Ruigrok

16:35 – 19:00 uur

Netwerkborrel

> Profielen van de sprekers.
Het event vindt plaats bij Hydro, Alcoalaan 1 in Drunen.

U kunt zich tot 24 juni aanmelden voor het event door een e-mail te sturen naar
info@aluminiumcentrum.nl

Het Aluminium Centrum moedigt het verenigen van gelijkgestemde
geïnteresseerden aan. Indien u dus een introducé uit de industrie wenst mee te
nemen, deze graag vermelden (naam, bedrijfsnaam en functie) bij uw
aanmelding.

Wij kijken uit naar wat nu al belooft een interessante middag te worden en zien u
graag op 1 juli!

Aanmelden
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