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WOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Beste lezers, 
 
Nog even en dan is 2017 voorbij. Er ligt alweer 
een nieuw jaar voor ons in het verschiet. Nu 
even een moment van terugkijken naar het 
afgelopen jaar maar zeker ook de tijd nemen 
voor het maken van goede voornemens en 
plannen voor 2018. 
 
Velen van u hebben dit afgelopen jaar weer een 
of meerdere cursusavonden of -dagen gevolgd 
bij onze vereniging. Dit zou beslist niet 
mogelijk zijn geweest zonder de inzet van hen 
die op welke manier dan ook hebben 
bijgedragen aan het mede mogelijk maken van 
deze opleidingen. 
 
Ook dit jaar zijn er heel veel diensten gedaan 
bij een diversiteit aan evenementen. Onze 
vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet, 
hebben honderden uren gemaakt. 
 
Daarom graag vanaf deze plaats hartelijk dank 
voor een ieders inzet op welke manier dan ook. 
Mede hierdoor is het dit jaar niet alleen bij 
voornemens gebleven maar is er ook 
daadwerkelijk heel veel gedaan. 
 
Ik wens u vele goede voornemens en plannen 
toe voor het komende jaar en moge deze dan 
ook maar uitkomen. Bedenk echter wel dat u er 
vaak zelf wat voor moet doen.  
Namens het bestuur wens ik u graag fijne 
feestdagen toe en een gelukkig maar bovenal 
een gezond 2018. 
 
Simon Leijtens  
voorzitter  
 

 

TWEEDE SPOEDCURSUS EHBO 
 
De tweede spoedcursus EHBO van het jaar is 
inmiddels gehouden. Acht kandidaten hebben deze 
cursus gevolgd. 
 

 
 

 
 

Zij zijn allen geslaagd voor hun examen. 
De kandidaten die geslaagd zijn, zijn: Natasja, 
Mandy, Mariska, Angelique, Stephan, Britt, Anke 
en Hilde. 
Wij feliciteren de geslaagden van harte! 
 
MAANDAGHERHALING 
 
Bent u al bezig uw agenda voor 2018 in te vullen? 
Dan kunt u vast deze data van de maandagavond 
herhaling noteren. 
15 januari - 5 februari - 26 februari - 12 maart 
16 april - 2 mei 
 

 


