
UITNODIGING
NAM ACHTER DE SCHERMEN

BRON VAN ONZE ENERGIE



NAM ACHTER DE SCHERMEN

Geachte heer, mevrouw,

De Nederlandse Aardolie Maatschappij 
produceert aardgas uit kleine gasvelden in 
onder andere de provincies Drenthe, Fryslân 
en Overijssel. Het activiteitenniveau verschilt 
sterk per regio. Dit heeft te maken met de 
mate van de aanwezigheid en omvang 
van het aardgas. Als NAM vinden wij 
het belangrijk om u te informeren over de 
gaswinning in uw provincie aangezien dit 
een belangrijke rol speelt in onze dagelijkse 
energievoorziening.

Graag willen wij u daarom uitnodigen op 
ons hoofdkantoor in Assen voor een blik 
achter de schermen van onze organisatie. 
Wij hebben een programma samengesteld 
waarin wij in het kort vertellen wie wij zijn 
en u vooral laten zien wat wij doen en hoe 
wij dat doen. Ook informeren wij u over de 
effecten van gaswinning op bijvoorbeeld 
bodemdaling.

Met het oog op ieders volle agenda, hebben 
wij ervoor gekozen om dit programma op 
twee verschillende avonden te organiseren. 
Zo kunt u de avond kiezen die u het beste 
schikt. Er zijn per avond vijftig plaatsen 
beschikbaar.

DATA NAM ACHTER DE SCHERMEN
maandag 23 september
van 17.30 - 21.30 uur

donderdag 3 oktober
van 17.30 - 21.30 uur

Graag vernemen wij of u van deze 
uitnodiging gebruik maakt. Dat kan door 
een e-mail met de avond van uw voorkeur 
te sturen aan: cecile.clappers@shell.com

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben 
of aanvullende informatie willen, dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling 
communicatie van NAM op telefoonnummer 
0592 36 82 22.

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens 
op een van onze avonden,

Johan Atema
Asset Manager Land

Kom zien wat wij doen en hoe wij dat doen PROGRAMMA

17.30 - 18.00 uur
inloop NAM hoofdkantoor te Assen

18.00 - 18.30 uur
lopend buffet

18.30 - 19.00 uur
welkom en introductie NAM

19.00 uur
excursie Kernenloods en Namfitheater

20.45 uur
afronding excursie en afsluitend drankje

circa 21.30 uur
einde programma



Schepersmaat 2
9405 TA  Assen

Telefoon 0592 36 91 11
www.nam.nl


