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Even terugblikken 

  
Nadat het team op de zaak afscheid had genomen van Paul en Winia, was maandag 3 
oktober de dag van de officiële overdracht. Bij de notaris hebben Paul en Roy samen de 
papieren getekend en nu mag Roy zich officieel eigenaar noemen van Lastechniek Oost 
B.V. 
  
Samen met zijn vrouw Marije zal hij er volledig voor gaan om met het fijne personeel, alle 
behulpzame instructeurs en natuurlijk alle trouwe en nieuwe klanten Lastechniek Oost B.V. 
voort te zetten. Wie hebt d'r onmeunig veulle zin an! 
  

  

  

 

  

https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/nbUDmIOZ7RRNTQipEvKhdDDfHON9Ox4u4nV1ou9Pn17vua3unnsQTMPDByExRlW_uM_fzqwTlF-YlfCL2A1PHl6CqVJlmeqNkWsnX3U6tbKOGmO2bcRkrPDraOL6Yjayo8KHlME8YAG1WBJZmNbnZLMtJaJ3TabQBkQ6qJubz8JbRCHaOfz-V-OAV1rPNIU2SOg-V-aD2m8-fHxMOHhbvf-Abr4SuFbosyfqchduGf4owG1rdfCTz3lUgGoDw8C-YE4uprKmIvPjdSFhYVSrN0biyRjcASobWu_xAzYWmxO9TIjqgHZQbz91YR8R8rkF4FK5fwe5jYHXQ04NihGn9MtNPMUc8HDjQcd_f8RgdiXO44DDFLriQw
http://www.lastechniekoost.nl/
https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/PfmY6BIS2B5XyvliwEKRiY6hoERq-MK4Sxu9336xDd5nCVNz9RJZPY-ZYRwYdgGnmcW1775GslhlDweRDGd_IHtTkDGZCgz8gY5Vyp9b6W17E1co-OPGq5lXdIkGlP9LwobszkPO5pjlJIJNhYbjaFdAEFHbnLt_ZUT-Ybm4evtNLa0zEiNYwFiypYD85kF-rCnYAp9489BcDFyNxdoEqGdNWvlBZI5k3tEDLeIwcRDPP-t-2682o80PrstfhupkQUmheF-JlXfW2FIK0Vd7NiWXjDqJ1dncX3zVHGPT0ENaCL_Kcv3xugbnFVQfh1d3RM6lsAp5PLHITsoEB6OeEOZeduO4kzlMul50PKN-qkVerZzOEOkfAA


Een nieuw jasje 

Een frisse wind door het bedrijf, betekent dat er soms wat dingen veranderen. Zo ook bij 
Lastechniek Oost. Sinds enkele maanden hebben wij een nieuwe website. We zijn nog altijd 
te vinden via www.lastechniekoost.nl, maar deze site is nu weer helemaal up-to-date. Zo 
vindt u hier onder andere nieuws, een recente agenda en informatie over de cursussen en 
opleidingen die wij verzorgen. Bij een nieuwe website horen natuurlijk ook nieuwe foto’s. 
Neem snel een kijkje, wij zijn er trots op! 

 

  

 

  

Online aanmelden opleidingen 

  
Vanaf heden kun je je bij Lastechniek Oost online aanmelden voor een 
handvaardigheidsopleiding. In plaats van het opvragen van een aanmeldformulier via de 
mail of telefoon, kun je het aanmeldformulier via links op de website direct invullen. Je 
krijgt dan een bevestiging van het ingevulde formulier en staat direct bij ons in het 
systeem. Klik hier om naar de juiste pagina te gaan. 

 

  

 

  

Nieuwsbrief wel of niet ontvangen 

  
Wij zullen enkele keren per jaar een nieuwsbrief rondsturen met allerlei informatie die voor 
onze klanten interessant kan zijn. Weet u personen of bedrijven die in onze nieuwsbrief 
geïnteresseerd zullen zijn? Stuur deze nieuwsbrief dan door! Via deze link kunnen zij zich 
inschrijven. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich via de link 
onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.  

 

  

 

  

Wijziging boekhoudsysteem 

  
Per 1 januari 2023 zullen wij overstappen op een nieuw boekhoudsysteem. Wij hopen dat 
dit voor onze klanten natuurlijk geen problemen oplevert! Mocht u merken dat we onjuiste 
contactgegevens gebruiken, wilt u ons dit dan zo snel mogelijk laten weten?  

 

  

 

  

Cum laude geslaagd! 
  

https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/_OlgeDb0b0mdInfURPTRI7BmEm9pP_2Cg6wbR32A6Qb6EK9XB43KQmniaMx7C28hZUo2mFZijUGn9CGhpo279_nIN5D9WQW5dP1ZBv97y14XdSQ5IcXDMoheAlsq3Vhkf6lztiTDNrmGx0A4-8gBWdpx7WxSKhLI5q-0WJwvAE-Rb05W-Wcic2RrMmCy-Hni2yVN4K_8Tp5QnebCbJLBUpWlkL3hiBB2X-We6hsG7meIOm3ZEK7D83ampiZ5Xn7cR_wr6idiePgwk1pP_6SflPicBQjQX3qb4ZLJTT7syg7ttMwcGCkaZaidVbZrVI6VsxlrylK-Mm2kn_H6uEhvDbnKM37HtJJQX7OC4OorRS-e0vwsrtED-A
https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/NQQ3oI30mtfD_-l_tEm4OrwXMr9zo6p9obekpFHnZMsS97YYXlXrX6yE5FLPmE1WyeYm-cRcNZ22ZYlI7W-SGj9wnXMyck4_yQwhAVy0t-PMu72pKzLTcCCW4ydMLwTC_xWz-fr5eB-PfzDd6QBJwlNRUkDted88uv9X4VOiGlQhR-JqRszjl58a34V2nHMrHCqToC5abit88qKDBL_EJ39Yz3iRqdr8aEDn4O9UUlxsNDW1Tc49qzpyH6gyq5Avsx-w-6WDv7UQFkE8QTrUDEpet-ZE0rh2SbbTlgr607t9h9BPt_UCHFvEIZCwixU_OPcrq4dAjUI0oUnKenLY2e69eCIN4Vy6iHEOsE-YwxBBASqvwTZp1JgWY5QhP_XKJ2-Wm-QbiUyz1GMGUo2vuHYK-d1tfpF1WmwH0zLXUAUXazUdArfRA7sydGrKEiOVweL949nBl5ip_ZNaGhLa7efBBQU0ORsRO9MDxYGl5vk
https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/6k6qtp-IQClDWoGhxZCQDI_mCpc0o0cv-8Ujgz3NimIzc6nHKRSDhPJeSFXJ_z3FnJXww_fkAru-3rJx3u43kcQUJYzYCL-x0avlC9w8tiaCVd0ak6Qwbga5S_nlcoDjjPhr9acEgqjEnW7FfNyNRGnwrtmHt8DUCjywNao5MsJrlAlHRVbdviKJZWCx_Ml3oHMrKgDEjt_bI1wyVj0fiFgkEffy5c6VwFh-FvwROyVilKwXwGlusbdz6NhvLay1BV8yJf19Ce3cRDbJPHC5Nu6lq2ljVeVJ874XlcuHWiuQw90GmTbfElx2FrdFu-b5tVmWNnrtfbodxNq2wgRwoG5Rq1bMR5ZglCSpFiSmU9Ymg85lppkjJPZtyger2DwLH5CA1UhXRtM


Met trots presenteren wij u, Rik Kikkert en Jordy Brinks. Zij hebben beide afgelopen jaar 
hun IWP diploma behaald. En niet zomaar, nee... Cum laude geslaagd! Dat is wel een 
dubbele felicitatie waard! En daarvoor willen wij ook onze docent Iede Jutstra hartelijk 
bedanken! Een super prestatie jongens, top! 
  

  

  

 

  

Via deze weg willen wij al onze relaties fijne 
feestdagen en een mooi en gezond 2023 

wensen! 
  

  

  

 

  



Onze agenda 

  
Wij kijken graag alvast vooruit naar 2023:  
  
12-01-2023: (her)examen IWP onderwerp 1 en 3 
13-01-2023: (her)examen IWS onderwerp 1 en 3 
19-01-2023: start handvaardigheidsopleidingen 
19-01-2023: (her)examen IWP onderwerp 2 en 4 
20-01-2023: (her)examen IWS onderwerp 2 en 4 
26-01-2023: start VTw-2 cursus 
03-02-2023: (her)examen IWT onderwerp 1 en 2 
10-02-2023: (her)examen IWT onderwerp 3 en 4 
  
Wilt u verder vooruit kijken? Ga dan naar onze website.  

 

  

 

  

Uitschrijven  

  

   
 

  

Lastechniek Oost B.V.  
info@lastechniekoost.nl  

   

 

https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/WP3duXvVU_ZriB9y_2KcSc80izswz0r37-q0AAtuKmv-R6asKmMFMKbMRJEXh6W5NvypPyur1S3YdL9InnQen5kPskHnNUamDMVSzjS8Bv2aH-cIYu8bT8RuGyePUxfPj3FM-vFYXCHd408nw3dS-dzpuAw06RoV4BMc8TA1qGRtDF0TvEfpBB2bZdMhajx-2IeQ9ZHrWhmLuvimODQYmL7f6iFctrsi3WjWLVM9Tn538kBkO2XmM8w22MafCRzGxTolc7aPw80uSzvMiRLyAnYND8aYgJQmvmwbhrq5nQVeKChT2wCwLgtbUXw8W2wwLo5OR4aYhcEYaKjJo2T2IuyEETgsQ36_yMOIbTVy2pf4BuUgDmBCbvoZcAw
https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/40uJbWFLbdY-SU7fTqrA7c3ytJrpC9yw-bW1e2P1bothGvDCD0YOGyBYut-zmW8G5exCJajr8wfhcT-CSi85C4BFJmg0Zi2IywXsxRjVyiX7qEoWjf7cwG9Q94RsQfYL7rGBsAhikMR1hKP-b9rQDhxtJBrI-KMdOeclyfmdR6VF3NprjQD8rFxTiK_cmMtg6iIojaaDyaYHOT1EWVBGM4NsggSPZ1JQ-GAFLccSx3qZRu2u8Ro5b8GHTvJQ07Rvq2bWelZ2wXuXLRy4Gcq9kDkVJlrLmY6ClPYn1unVje9KdFUuoklH9B7FCUzexJLuvExsD3NQk7rP5SgHCwPf3LQnfhOFhKyk32Or0iyz3DrCMTHJ4Y3GjpdGOHG6kPjC13Y5Q2DvwcM7wPkWsk2is_cFqfacL4Sb1plneft55sjtSYSLujSI6_w-5Vo
mailto:info@lastechniekoost.nl
https://feigjia.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/WmbQPluaXMpTtQmDP69-62QUWWtmJmVltg-EmYyYT_4rlaQn3gAk-aQOB-fAnoyAVIWVCAYuJ7B0eHOE1WfAVt4_fkybkvPhZp_Vn5SYBxnXDgMtw8OdJDOx47Z-au13hnTJ7gp-h3bg5RO-4G3OF-t-Fa7rr86gVqxwPWwOhDwyul2Mf00ABtU-bHEp1d5Ozs-rS4BfX9igmCc6jtbhkeslKatIK7RhMTJWC8QDEbrvO4_jPK2sVKjTNg8UzQH0HbOys4u4P1WvUz2ob65Mx-5vD-hOJ0sOTv1tD9gYRP1UUToVU8brmrA5JocHo9UHJsZz5rx3bHH2yYaoucabQrw0vSyxJuEpN3akViCQXyoF3v0j0agAfXJ5BCO2YPofKt9qS5jJ77Rogyj-RR-TqAp-nG5MoN7w-4FXmdVm9aHDft55MHnZ-26yjTPF6kJ-

