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JAARVERGADERING 

Met genoegen heeft het bestuur kunnen 

constateren dat veel leden de moeite hebben 

genomen de jaarvergadering bij te wonen en om 

de jubilarissen te kunnen feliciteren. 
 

 
 

Ook dit jaar werden veel 12,5- en 25-jarige 

jubilarissen verrast met een persoonlijk 

dankwoord en passend cadeau. 

Onze voorzitter Simon Leijtens werd gehuldigd 

voor zijn 40-jarig jubileum. 

Dhr. Eef van Boven Kaarsmaker werd speciaal 

in het zonnetje gezet voor zijn 50-jarig 

jubileum. Hij werd bij deze gelegenheid 

benoemd tot erelid van onze vereniging. 
 

 
 

OPLEIDINGEN 

De eerste spoedcursus EHBO van het jaar is 

inmiddels gehouden. 
 

 
 

Bijna alle kandidaten zijn geslaagd voor hun 

diploma. 

 

Er werd ook een opleiding Eerste Hulp Aan 

Kinderen gegeven. Hiervoor zijn alle 

kandidaten geslaagd. 

 

Wij feliciteren de geslaagden van harte! 

TWEEDE SPOEDCURSUS EHBO 

Er is voldoende deelname om de tweede 

spoedcursus van start te laten gaan. Deze wordt 

gegeven op de zaterdagen 2, 9 en 16 april van 

08:30 t/m 15:30. Het examen vind plaats op 

maandag 18 april. Er zijn nog plaatsen 

beschikbaar. Kent u iemand in uw omgeving die 

deze cursus zou willen volgen? 

Hij of zij kan zich aanmelden via de website of 

via info@ehbowaalwijk.nl  

Dat kan nog t/m 31 maart. 

 

BUITENOEFENING WAALWIJK 

De buitenoefening zou gehouden worden op het 

terrein van Cornu Copiae. Door het mindere 

weer werd besloten deze naar binnen te 

verplaatsen. De oefening was een groot succes al 

viel de opkomst van onze leden toch wel een 

beetje tegen. 

 

 
 

Wij danken Cornu Copiae voor het beschikbaar 

stellen van hun faciliteiten. 

Meer foto’s zijn te vinden op onze website. 

 

GROTE OEFENING IN WASPIK 

Maandag 30 mei 2016: Aanvang om 19:00 

 

KWITANTIE 

Onze leden die eerder een kwitantie voor hun 

contributie hebben gevraagd, krijgen deze 

voortaan automatisch begin april toegestuurd. U 

hoeft onze penningmeester hierover niet 

nogmaals te benaderen. 

 

TASSENCONTROLE 
De jaarlijkse tassencontrole staat gepland op 

maandag 4 april in Waalwijk. U kunt uw tas 

laten controleren en bijvullen van 19:30 t/m 

21:30. 
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