
 
CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL Clubavond         
Dinsdag 26 mei 2015 
Wärtsilä Netherlands              CEDA-NL 
Havenstraat 21,  
3115 HD Schiedam 
Tel: 010-4277100   
           
            
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende clubavond op dinsdag 26 mei a.s. Het gastbedrijf is Wärtsilä Netherlands in 
Schiedam. Voor een routebeschrijving zie: https://goo.gl/maps/FYY0C 
 
Attentie: op Google map wordt nog verwezen naar het oude huisnummer: 18-24 . Dat zijn tegenwoordig alleen de 
produktiehallen. Het hoofdgebouw is gesitueerd op nummer 21: u bereikt dit gebouw door langs de produktiehallen door 
te rijden naar het witte gebouw aan het eind van de straat.  Er is voldoende parkeerruimte beschikbaar. 
 
Programma: 
17.30 – 18.00 uur: Inloop en ontvangst  
18.00 - 19:00 uur : Maaltijd 
19.00 - 19.10 uur : Algemene ledenvergadering CEDA-NL 
                              Welkomstwoord door dhr. Henk de Jong, Directeur Wärtsilä Netherlands Service Unit BeNeLux 
19.10 - 21:00 uur : Presentaties 
21.00 - 22:00 uur : Informeel samenzijn: de borrel wordt u aangeboden door Wärtsilä 
 

 
Thema: Omlegging Zuid Willemsvaart, aanleg Maximakanaal bij s' Hertogenbosch 

 
De sprekers zijn:  
 
Mw. Renee Bruins, Contractmanager, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
‘Contract en samenwerking’ 
 
Dhr.  Evert Aukema, Manager Techniek, Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
‘Techniek en ontwerp’ 
 
Dhr. Tim Pallandt, Hoofd Aanbestedingen, Van den Herik Sliedrecht B.V. 
‘Uitwerking: grond, damwanden en bestortingen’. 
 
De kosten voor de maaltijd bedragen 20 Euro per persoon, inclusief consumpties bij de maaltijd. Voor studenten is de maaltijd gratis. Wij 
zijn helaas genoodzaakt om maaltijden die vooraf zijn besteld, maar niet worden afgenomen, achteraf in rekening te brengen. 
 
De eerstvolgende clubavond:  donderdag 24 september 
 
Corporate leden worden tijdens de clubavonden  in de gelegenheid gesteld promotiemateriaal te verspreiden. U kunt hiervoor contact 
opnemen met het CEDA secretariaat: duivenman@dredging.org 
De CEDA is niet aansprakelijk voor  verlies, diefstal of schade van of aan persoonlijke bezittingen, of letselschade die zich tijdens haar 
bijeenkomsten voordoen. 

 
 
Aan: CEDA Secretariaat             Telefoon   :  015-268 2575 

Radex Building, Rotterdamseweg 183c         Fax        :  015-268 2576 
2629 HD Deflt                   E-mail        : Duivenman@dredging.org 
           Web        :  www.dredging.org 

Naam:___________________________________________________________________________________________________ 
 
Bedrijf/Instituut:____________________________________________________________________________________________ 
 

Fax:       ____________________________Tel:____________________*E-mail:________________________________________ 
 
Graag aankruisen: 
Zal gebruik maken van de uitnodiging:    WEL  �                     
Maaltijd  gewenst.                   WEL  �                   NIET � 
 
Bij gebruik van de antwoordstrook deze zenden naar het CEDA-secretariaat voor 20 mei a.s., of het secretariaat voor die datum 
telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 
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