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Tynaarlo, 2 juli 2021
Geachte leden,
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor deelname aan een interessante online lezing (Webinar):

op 22 juli 2021
“Een Lasquizzz over voorbeelden waarbij iets is misgegaan bij het lassen”
door de heren Wim Schipaanboord en Jan Marquering.
Aanvang
Plaats

: 19.30 uur
: Online

Voor wie:
Degene die denken nog (niet) alles te weten van lassen van staal!
Waarom:
U bent nieuwsgierig en komt voor noppes aan informatie.
Het winnen van Kennis, het winnen van punten voor uw certificaatverlenging.
Presentatoren:
Wim Schipaanboord en Jan Marquering
Commentator: Ruurd Lammers
Uit de laspraktijk zijn voorbeelden bijeen gebracht waarbij iets is misgegaan met en/of bij het lassen.
Verder levert bij Niet Destructief Onderzoek het metallografisch onderzoek interessante
wetenswaardigheden op. In deze quiz worden voorbeelden getoond waarin U zelf een keuze mag
maken over wat U denkt te zien. Wat u als foutoorzaak aanmerkt en misschien hoort U ook af en toe de
hapklare brok: De remedie, hoe kan de ellende worden voorkómen. Het meest beste antwoord wordt
toegelicht en waar passend wordt aangegeven waarom bepaalde antwoorden niet logisch zijn. Iedereen
deelnemer is deze avond winnaar. Hoe dat kan? Dit gaat gemakkelijker dan met voetbal want kunde
wordt sneller verkregen waar kennis wordt gewonnen en ………aanwezig blijft.
De Webinar doen wij via een online meeting met Teams. (Dit is een gratis programma wat gebruikt kan
worden nadat je desgewenst het op je PC hebt geïnstalleerd. Echter is er ook een online versie
beschikbaar via Internet Explorer/Safari/Google chroom en dan hoeft er helemaal niets op de PC
geïnstalleerd te worden.)
Voor deelname zal je via jouw e-mail een uitnodiging met link ontvangen.
Voor meer informatie zie: www.lasgroepnoord.nl

Wij verwelkomen u graag online op
donderdag 22 juli 2021.

Voor een verklaring van deelname. Deze uitnodiging mee nemen en laten tekenen door een
bestuurslid.
Naam bestuurslid:

Handtekening:

Sponsoren LasGroepNoord

Ps. Vriendelijk verzoek van het bestuur aan de leden van LGN om uw e-mail adres door te geven via lasgroepnoordinfo@gmail.nl zodat we
u in het vervolg de uitnodigingen per e-mail kunnen toezenden.

