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Geachte CEDA-lid,

De Belgische sectie van CEDA heeft de eer u uit te nodigen op de Nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op
dinsdag 16 januari in Royal Yacht Club van België, Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen (Linkeroever).
Hierna vindt u het gedetailleerde programma.
18u30:
Ontvangst
18u45:
Verwelkoming door Jos Smits
19u00:
Key note speach door dhr. Freddy Aerts, afdelingshoofd Vlaamse Overheid – afdeling
Maritieme Toegang : “De Nieuwe sluis in Terneuzen”;
19u30:
Start receptie
Om de vlotte organisatie te vergemakkelijken, verzoeken wij u vóór 10 januari 2018 on-line in te schrijven of
de inschrijvingsstrook ingevuld en ondertekend terug te zenden naar:
CEDA België
p/a Dredging International n.v.
Haven 1025 - Scheldedijk 30
B - 2070 Zwijndrecht (België)
T.a.v. Mevr. L. De Cauwer

tel. : +32 3 250 52 07
fax : +32 3 250 56 53
e-mail : de.cauwer.lydia@deme-group.com
http://www.dredging.org

Ik hoop u talrijk op deze bijeenkomst te mogen begroeten.
Hoogachtend,

Jos Smits

Voorzitter CEDA-België

-----------------------------------------------------------------------Ik kom naar de CEDA Nieuwjaarsreceptie op
16 januari 2018 om 18.30u
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Bereikbaarheid van Royal Yacht Club van België

Adres
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen – Linkeroever
http://www.rycb.be/rycb-adressen/

Hoe er geraken?
Routebeschrijving Antwerpen-richting Gent:
Neem na de Kennedytunnel de eerste afslag Antwerpen -Linkeroever,
Aan einde van de afrit rijdt u naar recht s tot aan het eind van de straat (Voetgangerstunnel, langs de
Schelde)
U rijdt vervolgens naar links, voorbij de voetgangerstunnel, daarna de zeescout en voorb ij de grote
loods van R.Y.C.B.
De eerste ingang op de rechter zijde is de ingang van Royal Yacht Club België.
Routebeschrijving Gent-richting Antwerpen:

Neem de Afrit Rotterdam - Linkeroever en houdt rechts aan richting Antwerpen centrum.
Vóór de W aasland tunnel, aan het benzine station, neemt u naar rechts tot aan de verkeerslichten met
de Blancefloerlaan.
Aan de lichte neemt u naar links en rijdt tot het eind van de straat (Voetgangerstunnel, langs de
Schelde).
U rijdt vervolgens naar links, voorbij de voetgangerstunnel, daarna de zeescout en voorb ij de grote
loods van R.Y.C.B.
De eerste ingang op de rechter zijde is de ingang van Royal Yacht Club België.

