
                Beste leden van LasGroepNoord, 
             Attentie, attentie !!! vrijdag 3 juni is een dag om in uw agenda te schrijven.  

Vrijdag 3 juni organiseert een van onze leden, de heer Pieter.W. Visser van Air Products, een 

excursie met een luxe touringcar naar Air Products. 

 

Vroeg uit de veren 
Het is vroeg opstaan, maar in het verleden is dat nooit een probleem geweest. 

Gezien de inhoud beloofd dit een interessante dag te worden. Deze dag is een bijzondere 

samenwerking van Air Products en LasGroepNoord. Pieter haalt werkelijk alles uit de kast 

om onze leden een leerzame maar ook leuke dag te bezorgen.  

 

                              

 

Deze dag wordt om nooit te vergeten. We gaan niet alleen naar Air Products in Rotterdam 

maar ook naar de vestiging in Amsterdam.  

 

Zitplaats reserveren 
Als je mee wil in de bus naar Air Products dan kun je nu al, geheel vrijblijvend, een zitplaats 

reserveren bij Klaas Heres lasgroepnoordinfo@gmail.com.  

Gezien het verleden is er ruime belangstelling. Er is plaats voor 50 personen. Wees er dus 

snel bij want vol = vol !! 

 

 

mailto:lasgroepnoordinfo@gmail.com


 

Routine 

Het is bijna routine als we weer een nieuwe fles gas aansluiten op bv. een MIG/MAG 

lasmachine. Maar achter deze gasfles schuilt een indrukwekkend fabricageproces.  

De meeste lassers hebben geen notie hoe de beschermgassen geproduceerd en gemaakt 

worden. Na 3 juni 2016 is dit geen geheim meer. 

 

Air Products in Nederland 

Air Products heeft iedere dag een positieve invloed op het leven van consumenten overal in 

de wereld. Met meer dan 18.000 werknemers en bedrijfsactiviteiten in meer dan 40 landen, 

leveren ze onze producten en diensten aan klanten in een groot aantal sectoren, van de 

levensmiddelen- en drankenindustrie, de sectoren gezondheidszorg en persoonlijke 

verzorging tot en met de energie- en transportsector evenals de halfgeleiderindustrie. Ze 

leveren een uniek assortiment luchtgassen, procesgassen en speciale gassen, performance 

materials, apparatuur en diensten. Lees verder op:  http://www.airproducts.nl 

                                                          

Uitnodiging via de post. 
In week 20 (van 16 t/m 22 mei) komt er een officiële uitnodiging bij onze 241 leden in de brievenbus. 

Het bestuur van LasGroepNoord beveelt u deze excursie van harte aan en is vol vertrouwen, dat we 

een bus vol belangstellende lasgroep leden meekrijgen naar één van de toonaangevende industriële 

gasleveranciers van Nederland. 

 

Het bestuur van LasGroepNoord.  
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