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KLAAR VOOR DE START

OEFENAVONDEN

De zomer loopt op zijn einde en velen van ons
hebben weer genoten van een welverdiende
vakantie of wellicht staat deze nog voor de
deur.

De datums voor de herhalingslessen van komend
najaar in Waalwijk zijn bekend! Diegenen die dit
betreft raden wij aan om de datums nu al in de
agenda te noteren. De datums voor Waspik zijn
nog niet bekend.

De kaderinstructeurs en LOTUS staan weer
klaar om u te mogen ontvangen voor het volgen
van de herhalingslessen. Verderop in de
nieuwsbrief staan de data vermeld
Tevens komen er al aanvragen voor EHBOdiensten binnen. Kijk eens op de website of u
een paar uurtjes kunt vrijmaken.
Vooral voor de 80 van de Langstraat kunnen we
nog handjes gebruiken. Deze wordt gehouden
op 10 en 11 september.

Wij wensen u weer een leerzaam jaar toe!

Leden die dienst doen bij de 80 van de
Langstraat kunnen op 5 september een oefenavond
volgen, die speciaal hieraan gewijd wordt.
Maandag leden: 19 september, 10 oktober, 31
oktober, 14 november en 12 december - De
datums en de onderwerpen zijn ook in de agenda
op de site terug te vinden.
Zaterdag leden: De jaarlijkse Toon van Wanrooy
herhalingsdag wordt gehouden op zaterdag 5
november 2016.
EHAK leden (EHBO aan kinderen): 27
september, 10 november en 23
november. Diegenen die in aanmerking komen
voor een herhalingsles hebben reeds per mail een
datumprikker ontvangen. Bewust is deze keer
gekozen voor 3 verschillende doordeweekse
avonden. Er zijn nog plaatsen vrij!
We hopen velen van u te mogen begroeten op één
of meerdere oefenavonden.
De herhalingsavond van 19 september gaat over:
BEWUSTZIJNSTOORNISSEN

