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1973 t/m 1982
Agrarische werk via maatschap met vader

1982 t/m 1988
Onderhouds werkzaamheden voor transportbedrijf te Sprang Capelle NL.
Montage staal constructies
Onderhouds werkzaamheden bij agrarische bedrijven
Elektrische -CV- installaties aanleggen in eigen beheer
Agrarische stallenbouw

1988 t/m 1994
Werkvoorbereiding, tekenwerk(staalconstructies) Boka
staalbouw bv te Kaatsheuvel NL.

1994 t/m 1995
Teken –montagewerk pouwerstation 80 mgw te Porto Cortes (Honduras).
voor
Boka staalbouw te kaatsheuvel NL.
v Dalsum te den Hoorn (schoorsteenbouw)
en
stork Wartsila diesel Amsterdam
beplating rookgassen afvoer kraanbanen staalconstructies
ventilatie systemen.

1996
Begeleiding staalbouw winkelcentrum Overvecht Utrecht als tussen persoon
tussen hoofdaannemer en staalbouw Wijnkers van Lind te Schagen NL.
Montage pouwerstation te Karachi (Pakistan) voor P.C.C. 120 mgw.
gebouwen en mechanisch alle voorkomende werkzaamheden.

1997
Tekenwerk, begeleiding nieuwbouw Boka staalbouwbv te Kaatsheuvel NL.

1997
Montage pouwerstation te Pare pare (Indonesië) voor Stowindo.
Wartsila Diesel. 60 mgw
gebouwen mechanisch en aller-voorkomende werkzaamheden.

1997 t/m 1998
Montage pouwerstation te Daresalam (Tanzania) voor Wartsila NSD 60 mgw.
gebouwen mechanisch en alle voorkomende werkzaamheden.
1998
Montage pouwerstation te Kayseri (Turkije) voor Warsila NSD 40 mgw.
gebouwen mechanisch en alle voorkomende werkzaamheden.

1998
Montage pouwerstation te Managua (Nicaragua) voor P.C.C. 50 mgw.
gebouwen mechanisch en alle voorkomende werkzaamheden.

1998 t/m 1999
Montage pouwerstation te Sanlorenso (Honduras) voor Wartsila 80 mgw.
gebouwen en mechanisch site logestiek en alle voorkomende werkzaamheden.
2000
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Montage pouwerstation Pong yang (Noord-Korea) Warsila 8,5 mgw
Montage staalbouw appel koelcellen Hongarije voor Boka staalbouw bv.
Werkplaats chef Boka staalbouw bv/ montage diversen constructies.

2000 t/m 2002
Montage onder eigen beheer soja verwerking fabriek te Giesen (NB) NL.
Montage diversen constructies in Holland /België voor boka staalbouw bv NL.
Diversen las, onderhoud, verbouwingen en boven loopkranen
Voor diversen bedrijven

2002 t/m 2003
Montage /begeleiding bierbrouwerij Heineken Nigeria breweries te Enugu (Nigeria)
oa conveorplatforms overheiddoors hekwerk en poorten
deuren en sloten systemen controlecabines
vergaderruimtes
in op dracht van boka staalbouwbv te kaatsheuvel
Royal Haskoning te Rotterdam NL.
Decl Nigeria en Industrial Partition te Haarlem NL.
Hecht / laswerk/montage voor B.P.S. te waalwijk NL.
Diversen verbouw/nieuwbouw(platvorm,trap,bordes)
Dingemans Elementenbouw te Kaatsheuvel NL.
Diversen verbouw/onderhoud/montagestaalbouw Boka te Kaatsheuvel

2004
Diversen verbouw/onderhoud/montage staalbouw boka te kaatsheuvel.
Onderhouds beurt aan overhead deuren sloten en montage te Nigeria
voor Royal Haskoning te Nijmegen/Rotterdam (Nigeria Breweries).
Diversen onderhoud (beplating) montage staalbouw afstellen van
staalconstructies voor boka staalbouw te kaatsheuvel NL.
Diversen onderhoud /verbouw Dingemans Elementenbouw te Kaatsheuvel
2x op het punt gestaan om naar Bagdad te vertrekken voor
onderhoud pouwerstation maar door ongeregeld heden gecanseld

2005 - 2007
Diversen montage en begeleiding projecten staalbouw in Nederland
Diversen projecten begeleidingen en afwerken Buchinhoren Staalbouw
te moerdijk NL.

2006 - 2007
Pouwerstation te tortola British Virgin Islands voor wartsila te Zwolle NL
verbouwing motorplatforms - uitlaadsysteem rookgassen - betonboren
pijping aanpassingen diversen systemen
kraan baan demonteren en nieuwe monteren en in bedrijf stellen voor
BVI Electric coparathion Te Tortola British Virgin Islands

2007
40 mgw pouwerstasion te Antananarivo te Madagaskar voor wartsila Zwolle NL.
nieuwbouw begeleiden van compleet gebouwen - staalconstructies
raam en deuren mechanisch installatie pijping - kraanbanen - schoorsteen
beplating ensite logistiek.

2008
Diversen projecten inmeten samenstellen en montage begeleiding en afwerken
Buchinhoren Staalbouw bv te Moerdijk NL.
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portaal kraan aanpassen en plaatsen dingemans elmentenbouw Kaatsheuvel NL.
truster proefstand monteren en demonteren wartsilla drunen via Hoefnagel metaal.

2009
Begeleiding en uitvoeren verbouwing zeefruimte voor afvalhoutverwerking
laabee te moerdijk NL.
Diversen projecten inmeten samenstellen en montage begeleiding en afwerken
Buchinhoren Staalbouw bv te Moerdijk

2010
Verhuur centrum Toutalouer te Sint Maarten voor MNO Vervat Sint Maarten
completen montage begeleiding staalconstructie - dak en wand-alupuien
rolluiken deuren
voor buchinhoren bv,
begeleiden van diversen projecten voor Ja Balck te Rotterdam
Staalframe begeleiden bij productie polen voor Buchinhoren Staalbouw
samenstellen lasinspectie
diversen projecten inmeten begeleiden samenstellen montage en
hal ophoging voor Buchinhoren staalbouw bv te Moerdijk NL .

2011
diversen projecten inmeten begeleiden samenstellen montage en
hal ophoging voor Buchinhoren staalbouw bv te Moerdijk NL .
verbouwing bottelinghal te Egypte Al Ahram
Heineken.
slopen inmeten controlcabine blikken transsport en diversen.
voor Adeco projectengineering bv Den Bosch NL.
afwerken mechanisch en Electra Heineken tango brouwerij te Algerijnen
voor Adeco project engineering bv Den Bosch NL.

2012
voedings gronkabel rep te Consolidated brouwerij plc Heineken Nigeria.
voor Adeco project engineering bv Den Bosch NL.
diversen projecten inmeten begeleiden samenstellen montage en
hal ophoging voor Buchinhoren staalbouw bv te moerdijk NL.

2012-2013
nieuwbouw voorgevel Digemans beheer bv te Kaatsheuvel.
inmeten fundering en ankers montage staal profielen en uitlijnen.
verbouw brouwhuizen te Ota Nigeria Heineken brouwerij (Nigeria breweries).
stoomkleppen revisie weeg sijstemen aanbrengen en alle voorkomende
werkzaamheden.

2013
diversen projecten inmeten begeleiden samenstellen montage en
hal verhogingen voor buchinhoren staalbouw bv te Moerdijk NL.

portaalkranen aanpassen voor dingemans elementenbouw bv te Kaatsheuvel NL.
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