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Toch weer snel gegaan! 
Beste Leden, 
Nog maar even en we schrijven alweer 
2015 en ligt dit afgelopen jaar weer 
achter ons. 
Een jaar waarin weer van alles is 
gebeurd binnen onze vereniging. Dit 
zal straks in het jaarverslag van de 
secretaris vermeld gaan worden. Voor 
nu wil ik toch wel een gebeurtenis 
speciaal vermelden en dat is onze 
verhuizing naar het nieuwe 
schoolgebouw. Met name door de 
commissie materialen is er heel veel 
werk verzet om deze klus te klaren. Zij 
zijn vele dagen in de weer geweest om 
alles  uit te zoeken in te pakken en niet 
te vergeten; het inrichten van onze 
opslagruimte in het nieuwe gebouw 
heeft veel tijd gevraagd. Een prachtig 
en zeer overzichtelijke ruimte is het 
geworden waarbij elke beschikbare 
ruimte is benut. Ik wil langs deze weg 
deze mensen hierbij nogmaals hartelijk 
dank zeggen voor hun inzet voor onze 
vereniging. 
Nadat wij in september gestart zijn met 
een aantal rondleidingen door dit 
nieuwe gebouw worden er vanaf die 
tijd weer allerlei herhalingslessen en 
opleidingen gegeven. Eerst nog wat 
onwennig maar nu wordt het al wat 
vertrouwder voor de meesten onder 
ons. Het zal nog wel even wennen 
blijven in dit op vele avonden druk 
bezette gebouw. 
Zo tegen het einde van het jaar is een 
dankwoord aan allen die op welke 
wijze dan ook hebben meegeholpen 
met welke activiteit dan ook meer dan 
op zijn plaats. Dank aan allen die 
betrokken waren bij de opleidingen 
maar zeker ook aan hen die mee 
hebben gewerkt aan de vele diensten 
die wij dit jaar weer hebben gedaan bij 

heel veel evenementen. Maar ook is er 
heel veel werk verzet door alle 
commissieleden op alle fronten. Kortom, 
het was een zeer druk jaar waar veel in 
is gedaan. 
Niet al onze voorgenomen plannen 
hebben wij tot nu toe kunnen realiseren 
maar dit gaat in het komende jaar zeker 
gebeuren. Dit, en het verder in stand 
houden van de doelstellingen van onze 
vereniging, is wat het bestuur voorstaat 
om te doen. Vrij recent heeft het bestuur 
een hele avond gewijd aan het schrijven 
van een visie voor onze verenging voor 
de komende 5 jaren. Dit en nog veel 
meer zal straks in maart op de 
jaarvergadering bekend gemaakt gaan 
worden. 
Voor nu wenst het bestuur u allen heel 
fijne feestdagen toe en wij wensen u een 
gezond en voorspoedig 2015 toe. 
Met vriendelijke groeten, 
Simon Leijtens     
 

MARK GIJZE 

Mark Gijze is onlangs helaas als kader 

instructeur bij onze vereniging gestopt vanwege 

een verhuizing naar Dongen.  Wij hebben vele 

jaren heel erg fijn met hem samengewerkt en 

betreuren uiteraard zijn vertrek. Anderzijds 

respecteren wij ook zijn keuze.  Langs deze weg 

willen wij hem, ook namens alle leden, 

nogmaals hartelijk bedanken voor zijn 

jarenlange inzet en hem het allerbeste voor de 

toekomst toewensen.  

 

RABO-BANK CLUBKAS CAMPAGNE  

Het resultaat van de Rabobank clubkas 

campagne 2014 heeft, dankzij eenieder die op 

onze vereniging gestemd heeft, het mooie 

bedrag van Eur. 737,98 opgeleverd.  Samen met 

de opbrengst van 2013 willen wij dit bedrag 

aanwenden om ergens in Waalwijk een AED te 

plaatsen.  Wij willen nogmaals iedereen 

bedanken voor zijn of haar stem en wij houden 

jullie op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. 

de AED.  
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Toon van Wanrooij 

herhalingszaterdag 

 
Op 8 november vond voor de eerste keer de 

herhalingszaterdag plaats in de nieuwe 

school aan de Olympiaweg. Dat was 

spannend; de verandering in opzet, die zo’n 

nieuwe locatie met zich meebrengt blijkt 

echter positief uitgevallen te zijn. Enkele 

“leermomentjes” daargelaten, kunnen we 

stellen dat we met trots terug mogen kijken 

op een mooie en geslaagde dag.  

Hieronder treft u een paar impressies aan.  

 

 

 

 

 
 

 

In 2015 valt de herhalingszaterdag  

op 7 november.  

 

 

 

 

 

 

 

HERHALINGSDATA 2015 
 

Voor het voorjaar van 2015 zijn 

onderstaande datums voor de herhalingen 

gepland. Noteer ze in uw agenda! Houdt 

altijd onze website in de gaten voor het 

laatste nieuws en het onderwerp van de 

herhalingsavond.  De lessen mogen door 

alle leden worden gevolgd zowel in 

Waalwijk als in Waspik.  

 

Waalwijk Locatie: Walewyc Mavo 

Olympiaweg 8A 
Maandag 19 januari  

Maandag 9 februari  

Maandag 2 maart 

Maandag 16 maart 

Maandag 13 april 

Maandag 20 april 

De herhalingen EHBO aan kinderen 

vinden plaats in Waalwijk op de 

dinsdagen 3 en 24 februari en 10 maart.  

Waspik Locatie: Café-Restaurant Den 
Hoeck ’t Vaartje 2    
Maandag 2 februari 

Maandag 9 maart 

Maandag 11 mei  

 

OPLEIDINGEN: 
 

Omdat we inmiddels (nét) voldoende 

aanmeldingen binnen hebben voor de 

spoedcursus EHBO op 3 zaterdagen, zal 

deze starten op 28 februari (+7 en 21 

maart).  Er is nog voldoende plaats voor 

nog meer cursisten!  Meld u aan en mocht 

u belangstellenden kennen, moedig ze aan 

om zich voor deze spoedcursus aan te 

melden.  

Voor de avond opleiding op de donderdag 

avonden hebben we helaas op dit moment 

nog niet genoeg aanmeldingen binnen. 

Bij voldoende belangstelling zou deze 

cursus kunnen starten op 26 februari.  De 

opleiding EHBO aan kinderen zou bij 

voldoende deelname kunnen starten op 5 

maart. Al deze cursussen vinden plaats in 

Waalwijk.  

Wij zouden ook graag in Waspik een 

cursus EHAK willen verzorgen.  Heeft u 

belangstelling, of kent u iemand die er 

belangstelling voor heeft? Meld het!!!!  

 

 

 

JAARVERGADERING 2015 
 

Onze JAARVERGADERING wordt 

gehouden op maandag 30 maart in 

Waalwijk.  Net als in voorgaande jaren 

wordt ná het officiële gedeelte tijd 

gemaakt  voor de huldiging van de 

jubilarissen.  Jullie aanwezigheid wordt 

daarbij natuurlijk erg op prijs gesteld.  

============== 
 
Het bestuur 
wenst u en uw 
naasten hele 
fijne 
Kerstdagen en 
een gelukkig en 
gezond 2015 
 

 

 


