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Examendata
Starterlicentie

Praktijkexamen

Vrijdag 16 december 2016
Maandag 9 januari 2017
Maandag 6 februari 2017
Maandag 6 maart 2017

Maandag 12 december 2016
Maandag 19 december 2016
Donderdag 26 januari 2017
Maandag 30 januari 2017
Dinsdag 31 januari 2017
Donderdag 2 februari 2017
Maandag 13 februari 2017

Theorie-examen
Maandag 12 januari 2017
Dinsdag 17 januari 2017
Maandag 23 januari 2017

Het EVM wil u bij deze bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen en wij hopen volgend jaar op een prettige voortzetting van de samenwerking.
Wij wensen u hele prettige kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2017.
Namens het EVM
Anita Minnen

Rectificatie
Een oplettende lezer wees ons erop dat in het artikel op pagina 16-17 van de vorige
editie over het herkennen van kakkerlakken een foutje is geslopen. De lichaamslengten van de Amerikaanse kakkerlak en de Australische kakkerlak zijn per ongeluk omgewisseld. De juisten afmetingen moeten zijn:
•
Amerikaanse kakkerlak: circa 29 tot 53 millimeter
•
Australische kakkerlak: circa 27 tot 32 millimeter
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•
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