Uitnodiging
Technische voordracht:

Onderwaterlassen
Geachte,
Onderwaterlassen is -eenvoudig gezegd- lassen onder het wateroppervlak.
Dit kan op twee manieren: in het water of in een met gas gevulde ruimte onder de
waterspiegel.
Waarom wordt de duiker niet geëlektrocuteerd, veiligheidsaspecten, kwaliteit van de las,
opleiding,…
Tijdens een boeiende voordracht worden deze technische aspecten en nog zo veel meer van
het onderwaterlassen uitgelegd.
Daarna volgt een live demo, verzorgd door een professioneel duikteam die zal lassen in een
mobiele duiktank ter plaatse.
Dit wordt georganiseerd door de Oud-leerlingenbond VTI Waregem in samenwerking met:
lasgroep” de Vlaamse lassers”, Berman duikteam en RDT Rescue &Diving Team.
De technische voordracht met demo wordt verzorgd door Dhr. Thierry Vandeneynde en
Duikteam Berman Underwater Engineering
Dit alles gaat door op donderdag 27oktober 2016 om 19.00 uur stipt en kan door iedere
geïnteresseerde worden bijgewoond.
Inschrijven verplicht, beperkt aantal personen.
Parking wagens: Kerk Gaverke
Locatie:
Conferentiezaal van het V.T.I., Toekomststraat 75 te Waregem
Programma: “Theoretisch gedeelte”: Dhr. Thierry Vandeneynde
“Praktisch demonstratie”:Duikteam Berman UnderwaterEngineering.
Kans tot persoonlijke vraagstelling in bar V.T.I. bij een drankje.
Wij hopen hierbij KMO ‘s, bedrijven, oud-leerlingen, cursisten CVO, collega’s en leerlingen
van de laatste jaren te mogen begroeten. Indien u op deze avond aanwezig wenst te zijn,
vragen wij u om bijhorend inschrijvingsformulier terug te sturen of te mailen.
Zo kan er voor het nodige gezorgd worden.
Met vriendelijke groeten,
Namens de OLB-bond, V.T.I. Waregem, lasgroep “de Vlaamse lassers”, Berman duikteam
en RDT Rescue & Diving Team.
e-mail : christophedendoncker@sgsintpaulus.be

Inschrijvingsformulier
Technische voordracht:

Onderwaterlassen
Ondergetekende, wenst op donderdag 27oktober 2016 om 19.00 uur de technische
voordracht bij te wonen.
Naam : ………………………………………………………………. .
Voornaam: ……………………………………………….………….. .
Straat & nr. : ……………………………………………… ………. .
Postnr: ………………… Gemeente: ………………………………… .
Tel: …………….……… E-mail adres ………………………………. .

Ik ben: *
 leerkracht
 oud-leerling van het V.T.I. Waregem
 lid van de oud-leerlingenbond
 cursist van het volwassenenonderwijs CVO
 tewerkgesteld in bedrijf of dienstencentrum
 leerling van het V.T.I. Waregem
 Andere : ……………………………………………………………..
Ik wens een attest van bijscholing te ontvangen
 Ja
 Neen

(alleen bij aanwezigheid)*

(*Aanduiden wat past.)

Wil dit document (duidelijk en volledig ingevuld!) ten laatste tegen vrijdag 21 oktober 2016
opsturen naar:
V.T.I.- Waregem,
Toekomststraat 75
8790 Waregem
t.a.v. Oud leerlingen Bond

of mailen naar:

PhilipVermoere@sgsintpaulus.be
Christophedendoncker@sgsintpaulus.be

