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Uw naam:

Hellevoetsluis, 15 mei 2017

Geachte heer / mevrouw,

Het is het bestuur van de LDR en KINT, een genoegen u uit te nodigen voor
een bijeenkomst die plaats zal vinden bij; Mistras Group, Hofweg 15, 3208 LE
te Spijkenisse.
Dinsdag 23 mei 2017, aanvang 20:00 uur
Deze avond zal er een interessante lezing verzorgd worden door
Norbert Trimborn werkzaam bij Mistras, met als onderwerp:

“ToFD en Phased Array versus
Radiografisch onderzoek”
Tijdens de presentatie zullen de volgende drie onderwerpen worden belicht:
1. Doelstelling eigenaar installatie
Veilig bouwen en opereren van de installatie
Maximale inzetbaarheid van de installatie
2. Toegevoegde waarde van lasonderzoek met ToFD en PA
TOFD, PA en RT worden vergeleken
Korte uitleg van de technieken
Sterktes en zwaktes
Acceptatie criteria gebaseerd op goed vakmanschap
3. Ervaring en verwachting aannemer
Doorlooptijd en afkeurpercentage
Kijkt u ook eens op onze website www.lasgroepldr.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LDR
Jeroen Bodt

Schweissen & Schneiden
27 & 28 sep. 2017
Inschrijven voor 26 mei!
Zie het formulier op de website.

LET OP!!
In de plaats van door het bestuur af te geven verklaring dat de lezing, excursie
etc. is bijgewoond (voor verlenging van diverse certificaten) zal een stempel op
de aan u
gestuurde uitnodiging worden gezet dat door het bestuur zal worden ondertekend
als bewijs van presentie.
Dus de uitnodiging meenemen!!!
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BBQ Nieuwe Style
13 juni 2017
Nieuwe locatie:
Hotel ARA
Veerweg 10
3336 LM Zwijndrecht

De eigen bijdrage bedraagt EUR 5.
Introducés betalen EUR 50.
De inloop is vanaf 18:00, de BBQ start om 18:30.
Halverwege zal er nog een technische presentatie worden gehouden.
De avond zal rond ca. 22:00 ten einde zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven middels het formulier op de website:
www.lasgroepldr.nl/bbq-2017.html

