
 

CENTRAL DREDGING ASSOCIATION        
 
        
CEDA-NL CLUBAVOND         
Donderdag 28 september 2017         CEDA-NL 
Damen Dredging Equipment 
Edisonstraat 32 
3861 NE Nijkerk 
Tel: 033 247 4040 
              
   
Aankondiging 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de  clubavond op donderdag 28 september  a.s.. Het gastbedrijf is Damen Dredging Equipment in 
Nijkerk. Attentie: Vanaf 17.00 uur kunt u deelnemen aan een rondleiding over de werf van Damen Dredging Equipment. Parkeren: 
op aanwijzing van parkeerwachters ter plaatse. 
 
Programma: 
17.00 – 18.00uur: rondleiding op de werf 
18.00 - 19.00 uur: maaltijd 
19.00 - 19.10 uur: welkomstwoord door Hendrik Jan de Kluyver, Managing Director Damen Dredging Equipment  
19.10 - 21.00 uur: presentaties 
21.00 - 22.00 uur: informeel samenzijn-de borrel wordt u aangeboden door Damen Dredging Equipment 
 
Onderwerp: 

        Kleinschalig Baggeren 

 
                Wat zijn de innovaties? Wat zijn de nieuwe uitdagingen? Wat zijn de exportpotenties? 
 
Sprekers: 
 
Welkom bij Damen Dredging Equipment 
dhr. Hendrik Jan de Kluiver,  Managing Directeur Damen Dredging Equipment 
 
Vanuit de werktuigbouw: ‘Groot in kleinschalig baggeren: veelzijdige mogelijkheden in het kleinschalige baggerwerk’ 
dhr. Oliver Markus – Damen Dredging Equipment 
 
Vanuit de aannemerij: ‘Geen lat te hoog’ 
dhr. R. van der Zweep – Koninklijke Smals b.v. 
 
Vanuit de opdrachtgever: ‘Naar een volwaardiger dienstverlening’ 
dhr. Roeland van Woerkom -  Waterschap Hollandse Delta 
   
De kosten voor de maaltijd bedragen € 20 p.p. Vooraf bestelde maaltijden die niet worden afgenomen moeten wij helaas 
achteraf in rekening brengen.  
 
De volgende clubavond is op dinsdag 23 januari 2018 
 
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:____________________*Email:_______________________________________ 

 
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 september 2017, 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/

