December 2020

Beste collega-leden van Lasgroep Zuid Limburg,
Toen we de lezing van April 2020 moesten afzeggen in verband met corona maatregelen dachten we als bestuur
dat volgende lezingen wel weer doorgang zouden kunnen vinden.
Helaas hebben we tussen April en nu te maken gekregen met 1,5 meter afstand houden, beperking van de
groepsgroottes, mondkapjes-plicht etc. Dit heeft ertoe geleid dat de gehele jaarplanning afgelast moest worden.
Vooralsnog ziet het ernaar uit, dat we nog tot ver in 2021 te maken hebben met beperkingen van groepsgroottes.
Onze las-avonden bij Engie blijven daardoor niet mogelijk.
Als bestuur krijgen we regelmatig de vraag “wanneer starten de las-avonden weer?”.
Voor de een is het leuk om weer eens te kunnen netwerken met (oud)-collega’s en voor de ander is het een mooie
gelegenheid om laskennis op te doen en de voor certificering noodzakelijke punten te verzamelen.
Inmiddels hebben meerdere leden, op kantoor en bij thuiswerk, leren werken met programma’s als TEAMS en
ZOOM, die online vergaderen mogelijk maken. Het NIL heeft, gebruik makend van deze programma’s, een aantal
zgn. las webinars gehouden en de Lastechnische Discussiegroep Rotterdam heeft al een online bijeenkomst
georganiseerd.
Overigens heeft het NIL ook een website met gratis en premium accounts, genaamd NIL Conneqt, die als platform
dient voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Ook via dit platform is er online toegang tot een aantal
Webinars.
Voor ons als bestuur van Lasgroep Zuid Limburg zijn de online mogelijkheden , de vooruitzichten met betrekking
tot de corona maatregelen en het verkrijgen van de noodzakelijke certificerings-punten voor onze leden, reden om
weer bij elkaar te komen en na te gaan denken hoe we een online lasavond kunnen organiseren en wat het
programma voor 2021 zou kunnen zijn. Waarschijnlijk zal dit wat oefening en flexibiliteit van eenieder vergen,
maar we willen graag de draad weer oppakken en hopelijk in 2021 weer leuke en leerzame lasavonden hebben.
Zo gauw de thema avonden verder vorm krijgen en agenda verder uitgekristalliseerd is, komen we hier graag bij
jullie op terug.
Het bestuur van Lasgroep Zuid Limburg wenst jullie fijne kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar toe en uiteraard
hopen we dat jullie gezond zijn en blijven !!
Namens het bestuur,
Wim Welten
Voorzitter Lasgroep Zuid Limburg.

