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Hama importeur 
Ibonhart

Titelstrijd ‘Dutch Chocolate Master 2004’

Het NBC Examencentrum heeft zelf

twee belangrijke ‘examens’ met 

succes afgelegd. Het Examencentrum

behaalde als één van de eerste 

scholingsinstituten in Nederland 

het certificaat voor de nieuwe

Hygiënecode voor de Brood- en

Banketbakkerij. Bovendien is het

Examencentrum opnieuw goed-

gekeurd door het KwaliteitsCentrum

Examinering (KCE), waardoor NBC

ook het komende schooljaar weer

gerechtigd is om examens af te

nemen. Inmiddels werkt het NBC

Examencentrum hard aan een nieuwe

uitdaging. In de loop van dit jaar wil

het de dienstverlening (inschrijving 

en examenuitslagen) aan de onder-

wijsinstellingen verder automatiseren

om de service te verbeteren.

ProjectTechniek, PT International 

en Dubet zijn per september jl. 

verhuisd. Dankzij de voortgaande

ontwikkeling van de activiteiten 

zijn de drie ondernemingen verhuisd

naar een ruimere huisvesting. 

Het nieuwe pand bevindt zich op

circa 300 meter afstand van de 

huidige locatie. 

Het nieuwe adres luidt:

Kronenburgpark 2, 

5321 JM Hedel, 

Tel. 073-5991402, 

Fax: 073-5894570. 

Het postadres blijft: 

Postbus 70, 

5324 ZH Ammerzoden.

HAMA (HADDEMAN MACHINES B.V.)

snij- en verpakkingsmachines uit

Etten-Leur heeft het importeurschap

voor de Benelux verworven van het

Engelse Ibonhart (Norwich) Limited.

Dit bedrijf produceert snij- en 

verpakkingsmachines voor zowel

klein- als grootbrood en machines 

om volautomatisch halfjes brood te

snijden en te verpakken.

HAMA is gespecialiseerd in snijden 

en verpakken van broodproducten,

tot het leveringsprogramma 

behoren broodsnijmachines, 

zakverpakkingsmachines, machines

om zakken te sluiten, codeer- en

labelapparatuur, flowpackmachines

en verticale verpakkingsmachines, 

en dozenopzetmachines.

Op 28 september 2004 strijden in het

CineMec in Ede tijdens Brood&Banket

Idee Event Nederlands meest creatieve

chocolatiers en banketbakkers voor

de titel ‘Dutch Chocolate Master

2004’ én om de ‘Dutch Chocolate

Creativity Award 2004’.

Barry Callebaut, ‘s werelds grootste

chocoladefabrikant is initiatiefnemer

van de ‘World Chocolate Masters’,

waarvoor deze wedstrijd een 

nationale selectie is. De winnaar 

wint een ticket naar de grote finale

in het najaar van 2005. Voor meer

informatie: Mevr. Mirjam Bloom, 

tel. +31 (0)105213544;

m.bloom@hoogenboom-benelux.nl

NBC Examencentrum haalt twee belangrijke examens Verhuizing

Medewerkers van het NBC

Examencentrum ontvangen de 

felicitaties van directeur 

Jan Westenbroek (r) voor de 

certificering op basis van de

nieuwe Hygiënecode Brood- en

Banketbakkerij

Het thema van deze Chocolate Master 

editie is ‘Surrealisme’
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