
 

Let op: 
Neem deze uitnodiging mee naar de bijeenkomst. Als bewijs van deelname ontvangt u van het bestuur een stempel en paraaf op de 

uitnodiging. Deze gewaarmerkte uitnodiging wordt door het NIL als geldig document gezien voor verlenging van uw persoonscertificaat 
(indien in uw bezit). Voor actuele informatie kijk op www.lasgroepzuidlimburg.nl 
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Naam:………………………………….. 
Adres:………………………………….. 
Woonplaats: …………………………... 
LZL lidnummer: ……………………..… 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ons nummer: PD 15-005  
       Eijsden, 02-06-2011 

 
Geachte LZL lid, 
 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor het meebeleven van onze jaarlijkse excursie van de 
lasgroep. De excursie is dit keer gepland op woensdag 24 juni 2015.  

 
Ook dit jaar hebben we weer een interessant programma in elkaar weten te stelen waarbij 2 
Limburgse bedrijven worden bezocht. Per bus reizen we namelijk ’s morgens af naar de 
bekende fabrikant van radiatoren Stelrad te Nuth en ’s middags staat in Roermond een 
bedrijfsbezoek bij katalysatoren- en uitlaatsystemenfabrikant Faurecia Emissions Control 
Technologies gepland. Hierna reizen we af naar het witte stadje Thorn waar we op de boot 

stappen en we een 3 uur durend varend arrangement hebben met koud/warm buffet. Rond 
de klok van 19.00 uur gaan we weer aan wal bij het Tegelhuisje in Ophoven.  

 

 
 

 
Aanmelden:  
Opgeven vóór 19 juni 2015  via e-mail ( lzl@nil.nl ) of ( urpi@scarlet.be ) of telefonisch bij 
onze voorzitter Gied Rienstra tel. 06-53198243. 
 
Eigen bijdrage:  
Voor deze geheel verzorgde excursie vragen wij een eigen bijdrage van € 15,- p.p. 
Gelieve de deelnemerskosten te storten vóór 21 juni 2015 op rekening LZL:  
ING bank Hoensbroek - Rek. nr. NL 04 INGB 0000787976 onder vermelding van eigen 
naam en Excursie 2015.  
 
Noot 1: 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 2: Indien u door onvoorziene redenen toch niet mee kunt gaan, s.v.p. ‘s morgens voor vertrek afmelden 
bij Gied Rienstra tel: 06-53198243. 

 

http://www.lasgroepzuidlimburg.nl/
mailto:lzl@nil.nl
mailto:urpi@scarlet.be


Het programma voor deze excursiedag op 24-6 a.s. ziet er in vogelvlucht als volgt uit: 

 
Opstaptijden bus 
08.30 uur  Maasmechelen (Carpoolplaats Megro) 
08.45 uur  Urmond (Hotel Stein – Van der Valk)
  
 
 
Programma 
09.30 uur Bedrijfsbezoek aan Stelrad te Nuth  
    
 
 
12.00 uur Lunch onderweg (bij goed weer in de buitenlucht) 
 
 
 
 
13.00 uur Bedrijfsbezoek aan Faurecia te 

Roermond 
(Let op: uw eigen veiligheidsschoenen 
en evt. indien in bezit veiligheidsbril en 
gehoorbescherming meenemen) 
 

 
15.15 uur Busreis naar opstapplaats boot 
 
16.00 uur Rondvaart over de Roermondse maasplassen vanaf Thorn (incl. buffet) 

 
19.00 uur Aankomst boot bij Tegelhuisje te Ophoven (België) 

 
19.15 uur Terugreis met de bus  
 
Aankomsttijden bus 
± 19.40 uur  Urmond (Hotel Stein – Van der Valk) 
± 20.00 uur  Maasmechelen (Rotonde Megro)   
  

 

 

 

Tot ziens op woensdag 24 juni a.s.! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van LZL, 
 
 
Peter Debie 
 
 

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


