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 Eijsden, 24-05-2011 
 
 
 
 
 
Geachte LZL lid, 
 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor het meebeleven van onze jaarlijkse excursie van 
onze lasgroep. De excursie is dit keer gepland op vrijdag 4 juli 2014.  
Ook dit jaar hebben we weer een interessant programma in elkaar weten te stelen waarbij 3 
Limburgse bedrijven worden bezocht. Per bus reizen we namelijk ’s morgens af naar de 
bekende fabrikant van pretparkattracties Vekoma te Vlodrop en ’s middags staat in Venlo 
een bedrijfsbezoek bij pompenfabrikant Weir Minerals Netherlands gepland. Hierna 
bezoeken we ook nog de Hertog Jan Brouwerij in Arcen en sluiten de dag af met een 
lekkere BBQ bij de Hertog Jan proeverij. 

Aanmelden:  
Opgeven vóór 15 juni 2015 liefst schriftelijk via e-mail ( lzl@nil.nl ) of telefonisch bij Pieter 
Willemse, tel 00 32 89 765722(diegene die zich reeds per mail hebben opgegeven hoeven 
dit niet nogmaals te doen). 
 
Eigen bijdrage:  
Voor deze geheel verzorgde excursie vragen wij een eigen bijdrage van € 15,- p.p. 
 
Gelieve de eigen bijdrage vóór 25 juni 2014 te storten op rekening LZL:  
ING bank Hoensbroek - Rek. nr. NL 04 INGB 0000787976 onder vermelding van eigen 
naam en excursie 2014.  
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Het programma voor deze excursie dag op 4 juli a.s. ziet er in vogelvlucht als volgt uit: 
 
 
Opstaptijden bus 
07.45 uur  Maasmechelen (Rotonde/ Car Pool plaats Megro)  
08.15 uur  Urmond (Hotel Stein - Van der Valk)  
08.30 uur  Herten (Truck Wash - Aan de Rijksweg 9a –  

 schuin tegenover Total tankstation bij rotonde)  

 
Programma 
09.00 uur Bedrijfsbezoek aan Vekoma te Vlodrop  
   (Let op: veiligheidsschoenen en geldig 
 identiteitsbewijs meenemen) 
 
12.00 uur Lunch(pakket) onderweg (bij goed weer in 
 de buitenlucht) 
 
13.00 uur Bedrijfsbezoek aan WEIR Pompen te Venlo 
 
16.00 uur Rondleiding Hertog Jan Brouwerij te Arcen 
 
18.00 uur Barbecue Hertog Jan Proeverij te Arcen 

 
20.30 uur Terugreis met de bus  
 
Verwachte aankomsttijden bus 
± 21.15 uur   Herten (Truck Wash - Aan de Rijksweg) 
± 21.30 uur   Urmond (Hotel Stein – Van der Valk) 
± 21.45 uur   Maasmechelen (Rotonde Megro)   
  

 

 
 
 
 
 Tot ziens op vrijdag 4 juli a.s.! 
  
 Met vriendelijke groet, 
 Namens het bestuur van LZL, 
  
 Peter Debie 
 
 

 

Noot1: Indien u, na inschrijving, door onvoorziene omstandigheden toch niet mee kunt gaan, s.v.p. op de 
navolgende wijze afmelden: - vóór 4 juli via mail naar Pieter Willemse urpi@scarlet.be 
          - op 4 juli ‘s morgens voor vertrek bij Gied Rienstra tel: 06-53198243. 
!!! Laat de andere leden en de bus niet nodeloos wachten !!! 

Noot 2: Vanwege de door LZL gemaakte kosten op moment van inschrijving voor de excursie, kan er geen 
restitutie van de betaalde eigen bijdrage plaats vinden. 

Noot 3: Indien u een stempel voor deelname wenst, blad 1 van deze uitnodiging meenemen. 


