Uitnodiging "B - IWA Happy Hour"
maandag 17 juni 2013 , om 1 5u55
Presentaties van Belgische sprekers op IWA - conferenties

(Aquafin, Aartselaar)
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op het volgende B-IWA Happy Hour, dat zal
plaatsvinden op maandag 17 juni e.k., om 15u55, bij Aquafin, Dijkstraat 8 – 2630 Aartselaar
(zie bijgevoegde wegbeschrijving).
Het HH zal worden voorafgegaan (om 15u30) door de plechtige overhandiging van een
reeks prijzen aan de winnaars van de B-IWA Awards die dit jaar voor de eerste maal
worden uitgereikt en waarop u eveneens van harte wordt uitgenodigd (meer informatie
omtrent deze Awards vindt u op de website).
Tijdens het Happy Hour worden opnieuw een reeks presentaties gegeven die door
Belgische onderzoeksgroepen of bedrijven het afgelopen jaar werden voorgesteld op
internationale IWA-congressen of specialized conferences. Het overzicht van deze
voordrachten vindt u hierna.
Gezien het aantal voordrachten is geen Masterclass voorzien.
Na afloop worden de deelnemers uitgenodigd op een drink aangeboden door Aquafin.
Deelname aan de Happy Hour is gratis voor B-IWA-leden. Zij mogen zich tevens laten
vergezellen door een tweede persoon. Niet-leden betalen ter plaatse € 15; via het
groepsabonnement kunnen 5 willekeurige personen het ganse jaar deelnemen aan de
Happy Hours (inlichtingen te verkrijgen op het secretariaat).
Mogen wij u vragen ten laatste tegen 10 juni e.k. uw deelname, alsook die van de
begeleidende persoon, aan te melden aan de hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier,
te richten aan: nvaneylen@belgaqua.be of via het formulier op de website (www.biwa.be). Degenen die een groepsabonnement hebben genomen worden eveneens
verzocht het aantal en de namen van hun deelnemers te melden.
Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op dit B-IWA HAPPY HOUR.

De Directieleden,
Peter GOETHALS - Spiros AGATHOS - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

Reisroute naar het hoofdkantoor van Aquafin:
MET DE AUTO
A12 Brussel-Antwerpen via Boom, kruispunt Boomsesteenweg en Kontichsesteenweg
richting Kontich (ter hoogte van Mc Donalds). Aan de eerste lichten links
(Dijkstraat).
E19 Brussel-Antwerpen via Mechelen, afrit Kontich-Aartselaar, Expressweg richting
Kontich, aan 2de lichten linksaf Groeningenlei-Kontichsesteenweg. Tweede
lichten rechtsaf (Dijkstraat).
MET DE TREIN/BUS
Bussen180, 181, 182,183, 21 stoppen in de Dijkstraat aan het hoofdkantoor
Station Antwerpen-Zuid, op 181 meter, om het uur:
Bus 180 Groenplaats- Aartselaar
Bus 181 Groenplaats-Aartselaar-Rumst
Bus 182 Groenplaats-Aartselaar-Boom
Bus 183 Groenplaats-Niel-Aartselaar
Station Antwerpen-Berchem op 158 m, Bus 21 Rooseveltplaats-Middelheim-Neerland,
5 keer per uur
Station Antwerpen-Centraal, op 325 m, Bus 21 Rooseveltplaats-MiddelheimNeerland, s 5 keer per uur

