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Uw naam:

Zeist, 18 mei 2022

Geachte heer/ mevrouw,
Het is het bestuur van de LDR een genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst die
plaats zal vinden op:
Dinsdag 24 mei 2022 om 20:00 uur
Deuren zijn geopend vanaf 19:30 uur.

De bijeenkomst vindt plaats op de Scheepsbouwweg 8, 3089JW Rotterdam.
Deze avond zal Niek van Oostenbrugge van Terra Inspectioneering B.V.
een lezing en demonstratie verzorgen m.b.t. de mogelijkheden van
drone inspecties en de voordelen hiervan.

Deze lezing is ook via Teams te volgen.
Via onderstaande link krijgt u toegang tot deze lezing. Als u daar 10
minuten voor start op klikt, dan kunnen we op tijd beginnen.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Kijk ook op onze website www.lasgroepldr.nl voor eventuele wijzigingen m.b.t. deze
bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LDR
Sander Achterberg

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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Molenaarsgraaf
Email: ldr.penningmeester@gmail.com
ING Bank
NL50INGB0004723020
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Het adres van de Loft:
Het adres is Scheepsbouwweg 8, 3089JW Rotterdam.
Route met de auto:
Je kunt naar het adres navigeren (Google Maps) en komt dan uit op een grote
parkeerplaats waar je gratis kunt parkeren. Vanaf hier loop je naar de ingang van
het Innovation Dock (entree is naast de laadpalen). Om de route naar de Loft te
vervolgen, lees verder onder het kopje "Innovation Dock Business".
Openbaar vervoer:
Vanaf Rotterdam Centraal kun je de metro nemen naar Marconiplein. Hier pak je
de openbare watertaxi naar halte RDM/Heijplaat. Je kunt er ook voor kiezen om
de metro te nemen naar Zuidplein en hier buslijn 68 te nemen naar halte RDM
Campus. Je kunt ook de metro nemen naar station Wilhelminaplein en hier
overstappen op de privé watertaxi (halte Holland Amerikakade) naar halte
RDM/Heijplaat. Reserveer de watertaxi een aantal dagen van tevoren zodat je
zeker weet dat je op tijd op je bestemming aankomt. De ingang van het
Innovation Dock voor het openbaar vervoer bevindt zich aan de kade: de hoge,
zwarte deur met Innovation Dock Business erboven (let op: je komt eerst langs
Innovation Dock Campus, dit is de ingang van de Hogeschool. Je moet de
volgende zwarte deur hebben.).
Ingang Innovation Dock Business:
Aan beide kanten van het gebouw (aan de waterkant en aan de parkeerzijde)
bevindt zich een ingang met "Innovation Dock Business" erbij. Je komt in het
halletje een glazen deur tegen welke op slot is, met de QR code op de deur
(code scannen, link openen en met een virtuele "open" knop de deur van het slot
halen) kun je de deuren openen en vanaf daar je weg vervolgen middels de
bordjes waar "De Loft" op staat
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