
 

OCE NETWERKBIJEENKOMST 8 oktober 2014
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse OCE netwerkbijeenkomst, die mede in het
teken zal staan van het 70 jarig bestaan van de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie. De bijeenkomst wordt dit jaar gezamenlijk georganiseerd door de EOD, het
Platform Blindgangers en de VEO.

U wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het opsporen van
Conventionele Explosieven. Locatie is de kazerne van de EOD te Soesterberg.
Daardoor is er naast het plenaire en informatieve deel ook een 'buitenprogramma'
waarin het nodige valt te zien.

Kortom, alle reden om u aan te melden voor deze netwerkbijeenkomst!

Programma

09.30 uur Inloop met koffie en verrassing

10.00 uur Netwerkbijeenkomst:

Activiteiten van de EOD rondom opsporen van CE en de
samenwerking met betrokken partijen
Commandant EOD kolonel C.A.M. van Eijl

Activiteitenprogramma en de speerpunten van de VEO
mr. Hans Oosters, onafhankelijk voorzitter VEO

Uitdagingen voor gemeenten rondom opsporen van CE
Jos van der Heijden, Platform Blindgangers

Archeologische waarde van Modern Oorlogserfgoed (MOE) en
samenloop tussen archeologie en opsporen van CE
drs. Esther Wieringa, programmasecretaris Archeologie SIKB

Arbeidsveiligheid bij werken in CE verdacht gebied
Leoniek van der Vliet (Landelijk Projectleider Bouw) en Leo van der
Sanden (Inspecteur) van Inspectie SZW

Dagvoorzitter is Marcel Jongmans van de Rotterdamse
Speakersacademy (www.enthousiasmeur.nl)

12.00 uur Netwerklunch
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13.00 uur

15.00 uur

Informatief programma met onder andere:
- explosievendemonstratie
- rondleiding studieverzameling / modellenzaal CE
- staticshows en demonstraties EOD
- informatiestands / demonstraties opsporen CE.

Afsluitende borrel

U kunt zich via de onderstaande hyperlink aanmelden.

Wij treffen u graag op 8 oktober,

kolonel C.A.M. van Eijl mr. J.H. Oosters
C-EODD Platform Blindgangers onafhankelijk voorzitter VEO
 
Aanmelden VEO Netwerkbijeenkomst 8 oktober 2014
 
Download hier de pdf versie van de uitnodiging
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