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WOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste allemaal, 

 

Ook in 2015 heeft onze vereniging vele 

opleidingen en herhalingslessen voor diverse 

doelgroepen verzorgd. De instructeurs hebben 

een druk seizoen achter de rug waarin heel veel 

werk is verzet, maar ook onze Lotus leden 

waren druk in de weer om de lessen vooral 

aantrekkelijk te maken. 

Buiten de normale EHBO-lessen zijn er dit jaar 

diverse EHAK-opleidingen gegeven. Ook zijn 

de reanimatie lessen in grote getale bezocht.  

De onlangs aan ons toevertrouwde opleiding 

voor de medewerkers van MIKZ heeft ook het 

nodige werk opgeleverd. 

 

Het gaat echter niet alleen om les geven. 

Ik denk ook aan de vele evenementen waarop 

wij als vereniging EHBO-diensten hebben 

gedraaid. In totaal zijn hier meer als 2500 uren 

aan vrijwillige inzet in gaan zitten. 

Evenementen van groot tot klein: dit alles zou 

nooit mogelijk zijn geweest  zonder de inzet 

van onze leden. 

 

Tot slot wil ik graag het vele werk vermelden 

dat is verricht door hen die niet direct in het 

voetlicht staan. Denk hierbij aan onze facilitaire 

commissie, materiaalverzorgers en zij die de 

evenementen en de administratie verzorgen. Als 

wij het echt niet aankonden, hebben wij ook het 

afgelopen jaar weer een beroep kunnen doen op 

diverse instructeurs uit de regio. 

Ik wil graag langs deze weg ook mijn 

medebestuursleden bedanken voor hun inzet 

voor onze vereniging. Zij zijn ook vele uren 

bezig geweest om het allemaal mogelijk te 

maken. 

 

Ik dank eenieder voor de inzet en vertrouw er 

op dat ook in het komende jaar onze vereniging 

een beroep op u mag doen. 

Ik ben er weer bij! U ook? 

 

Namens het bestuur wens ik u allen hele fijne 

feestdagen  en een voorspoedig maar bovenal 

een gezond nieuwjaar toe. 

Met vriendelijke groet, 

Simon Leijtens 

voorzitter 

SPOEDCURSUS  EHBO 

 

De eerste spoedcursus die volgend jaar gegeven 

wordt, zit vol. Onder voorbehoud van voldoende 

deelname gaat er een tweede spoedcursus van 

start. Deze wordt dan gegeven op de zaterdagen 

2, 9 en 16 april van 08:30 t/m 15:30. Het 

examen is op maandag 18 april. Er zijn nog 

plaatsen beschikbaar. Kent u iemand in uw 

omgeving die deze cursus zou willen volgen? 

Hij of zij kunnen zich aanmelden via de website 

of via info@ehbowaalwijk.nl  

 

 
 

 

MAANDAGAVONDHERHALING 

Op de maandagavond wordt elke keer een 

interessant onderwerp behandeld. Op 18 januari 

gaat het over: “Steekwonden” 

Om alvast te noteren: Op 15 februari wordt er 

een lezing gehouden met als onderwerp: 

“Drugs” 

Wij zien u graag op deze avonden. 
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