
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Donderdag 29 september 2016 
Wärtsilä Nederland 
Havenstraat 21                 CEDA-NL 
3115 HC Schiedam 
Tel: 010 427 7100           
 
 

Aankondiging 
 
Op donderdag 29 september a.s. is de eerstvolgende clubavond. Het gastbedrijf is Wärtsilä Nederland, in de 
persoon van Dick Heidelberg, Manager Marine Solutions & Services.  
 
Programma 
17.30 - 18.00 uur: ontvangst  
18.00 - 19.00 uur: maaltijd 
19.00 - 19.00 uur: welkomstwoord door Henk de Jong, directeur Service Unit Benelux, Wärtsilä  Nederland. 
19.00 - 21.00 uur: presentaties 
21.00 - 22.00 uur: informeel samenzijn 
 

 
Onderwerp:                LNG, DE NIEUWE WERELD 
 

Een visie op de ontwikkelingen vanuit de scheepsbouw, gasverscheping en de overheid. 
 
De sprekers (en voorlopige titels) zijn: 
 
Dhr. F. Harteveled – Wartsila 
‘LNG de nieuwe Wereld’ 
 
Dhr. A. de Weert - Anthony Veder, Gas Shipping 
(titel volgt later) 
 
drs. Suzanne Vos - TNO/ RWS 
‘Milieu profielen van scheepsbrandstoffen in de nationale milieu database’ 
 
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,  in rekening te brengen. 
 
De eerstvolgende clubavond:  dinsdag 15 november 
 
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 22 september a.s., of het secretariaat voor 

die datum telefonisch of via e-mail van uw komst op de hoogte stellen. 

mailto:duivenman@dredging.org
http://www.dredging.org/

