
                             

            WOENSDAG 18 juli WOENSDAG 18 juli WOENSDAG 18 juli WOENSDAG 18 juli                         
SEIZOENAFSLUSEIZOENAFSLUSEIZOENAFSLUSEIZOENAFSLUIIIITINGTINGTINGTING    
            Op deze avond vindt de laatste training  plaats Op deze avond vindt de laatste training  plaats Op deze avond vindt de laatste training  plaats Op deze avond vindt de laatste training  plaats 
van de 1van de 1van de 1van de 1eeee helft 2007. Wij nodigen jullie helft 2007. Wij nodigen jullie helft 2007. Wij nodigen jullie helft 2007. Wij nodigen jullie    uit om na uit om na uit om na uit om na 
afloop van de training onder het  genot van een afloop van de training onder het  genot van een afloop van de training onder het  genot van een afloop van de training onder het  genot van een 
drankje en een hapje de vakantdrankje en een hapje de vakantdrankje en een hapje de vakantdrankje en een hapje de vakantie in te luiden. Zoals ie in te luiden. Zoals ie in te luiden. Zoals ie in te luiden. Zoals 
al eerder medegedeeld starten we na de vakanties metal eerder medegedeeld starten we na de vakanties metal eerder medegedeeld starten we na de vakanties metal eerder medegedeeld starten we na de vakanties met    
1 trainingsgroep van 20.30 tot 21.30 uur en1 trainingsgroep van 20.30 tot 21.30 uur en1 trainingsgroep van 20.30 tot 21.30 uur en1 trainingsgroep van 20.30 tot 21.30 uur en    voor de voor de voor de voor de 
recreanten met de lange ademrecreanten met de lange ademrecreanten met de lange ademrecreanten met de lange adem kunnen nog doortrainen  kunnen nog doortrainen  kunnen nog doortrainen  kunnen nog doortrainen 
tot 22.00 uur. Wie het eersttot 22.00 uur. Wie het eersttot 22.00 uur. Wie het eersttot 22.00 uur. Wie het eerst    komt wie het eerst mee komt wie het eerst mee komt wie het eerst mee komt wie het eerst mee 
kan doen. kan doen. kan doen. kan doen. ((((gezien de stegezien de stegezien de stegezien de sterk wisselende opkomst in de afgelopen rk wisselende opkomst in de afgelopen rk wisselende opkomst in de afgelopen rk wisselende opkomst in de afgelopen 

maanden, zijn we afgestapt van de groepenmaanden, zijn we afgestapt van de groepenmaanden, zijn we afgestapt van de groepenmaanden, zijn we afgestapt van de groepen----indeling)indeling)indeling)indeling)    We starten We starten We starten We starten 
weer op woensdag 29 augustus a.s.weer op woensdag 29 augustus a.s.weer op woensdag 29 augustus a.s.weer op woensdag 29 augustus a.s.    Mocht je niet Mocht je niet Mocht je niet Mocht je niet 
aanwezig zijn op de laatste training dan wenst de aanwezig zijn op de laatste training dan wenst de aanwezig zijn op de laatste training dan wenst de aanwezig zijn op de laatste training dan wenst de 
recreantencommissie U een “zonnigerecreantencommissie U een “zonnigerecreantencommissie U een “zonnigerecreantencommissie U een “zonnige    vakantie”.vakantie”.vakantie”.vakantie”.    

                            Iet,Iet,Iet,Iet, Liesbeth, Henk & Chris Liesbeth, Henk & Chris Liesbeth, Henk & Chris Liesbeth, Henk & Chris    

                                                                                        


