Van: SNT Twente sntwente.secretaris@gmail.com
Onderwerp: [Test] Nieuwsflits SNT mei 2017
Datum: 27 september 2017 om 22:23
Aan: pvdtas@gmail.com

NIEUWSFLITS MAART 2017
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Dit is de NIEUWSFLITS van oktober 2017
Verplichte cursus SNT
Graag jullie attentie voor de verplichte cursus van het SNT.
De data waarvoor je je nog op kunt geven zijn:
cursus 3: 2018 - donderdagen 08-03 en 22-03
cursus 4: 2018 - woensdagen 26-09 en 10-10
cursus 5: 2018 - donderdagen 04-04 en 18-04
Schrijf je nu in!

Nieuwe leden

Vanaf september 2017 zijn toegetreden tot het SNT;
- Carien Hobbelink

- Harold Korenromp

Nieuws vanuit het SchouderNetwerk Nederland (SNN)
Werkgroep Calcificatie/Barbotage
In de vorige Nieuwsflits was te lezen dat het SNT een werkgroep omtrent
calcificatie/barbotage ging opzetten.
De leden bestaan uit;
- Aert Bakker
- Jurjen Been
- Jacomine Blokvoort
- Toon Klomp
- Matthijs Snijders
- Paul van der Tas
- Ruud Wilens
De eerste bijeenkomst van deze groep mensen is inmiddels geweest en de
doelen voor komende tijd zijn vastgesteld. Je wordt via de Nieuwsflits op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen!

SNN Congres 2017
Op 15 december vindt het SNN congres 'Joint Together III: All About Flexibility'.
plaats.
Voor het congres probeert het SNT vervoer te regelen, zodat alle leden
gezamenlijk vanuit het oosten de rit naar Den Bosch kunnen maken. De
mogelijkheden daarvoor worden overwogen, het bestuur brengt je op een later
moment hierover op de hoogte.
Klik op de onderstaande buttons voor het programma en om je in te schrijven!

Programma SNN Congres

Inschrijven SNN Congres
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