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NU EVEN GENIETEN

OEFENING IN WASPIK

Beste leden,

Op 19 mei werd in Waspik een grootse oefening
georganiseerd. De locatie was deze keer het
café-restaurant Den Hoeck in Waspik waar ook
de herhalingsavonden worden gehouden.
Er waren vijf ongevalsscenario’s opgezet die
betrekking hadden op de locatie. Deze waren
heel kundig bedacht en opgezet door drie van
onze leden namelijk Maja van Helvert, Daan
van Beurden en Tonny Kuijsters.

Nog enkele weken en dan breekt voor de
meesten van u de wel verdiende
vakantieperiode aan.
Nu nog even de laatste loodjes. Het betekent
voor onze vereniging dat de
materiaalcommissie de laatste kasten en
verbandmiddelen verhuist naar onze nieuwe
leslocatie en het bestuur zijn laatste
vergadering achter de rug heeft.
Daarentegen draait de evenementen
coördinator met zijn vrijwilligers dikke
overuren om te kunnen voorzien in de
tientallen aanvragen voor EHBO
ondersteuning voor velerlei evenementen.
Deze gaan gewoon door, ook in de vakantie.
Grote bewondering is er dan ook vanuit het
bestuur voor die leden die juist in deze periode
diensten doen. Dank voor jullie inzet en
tevens doe ik hierbij een beroep op u allen:
Help uw vereniging mee om aan de vraag te
kunnen blijven voldoen om diensten te
verlenen, al is het maar voor een paar uurtjes.
Wij mogen terugkijken op een zeer geslaagd
seizoen dit voorjaar.
Sommigen van ons moeten er nog even stevig
tegenaan maar uiteindelijk zal er voor
eenieder een periode aankomen om even uit te
blazen en de accu op te laden.

Met veel enthousiasme werd door andere leden
geprobeerd de ongevalssituaties te doorgronden
en eerste hulp te verlenen.

Het bestuur rekent erop velen van u straks te
mogen begroeten op onze nieuwe leslocatie.
Wij wensen onze instructeurs en Lotus veel
succes bij de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen en bedanken ook hen voor het vele
werk dat is verricht.
Namens het bestuur wens ik u allen een heel
zonnige periode toe en geniet er van.
Met zomergroeten,
Simon Leijtens
voorzitter

Hartelijk dank voor alle aanwezigen om deze
oefening tot een groots succes te maken.
Speciale dank naar Wim en Elly Montes voor
het beschikbaar stellen voor hun café-restaurant.
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VERHUIZING
U zult het ongetwijfeld al hebben
meegekregen. Met ingang van komende
september verhuist de Walewyc Mavo naar
een nieuwe locatie namelijk naar de
Olympiaweg 8A te Waalwijk.

LET OP: WIJZIGING
HERHALINGSZATERDAG

Beste EHBO’ers,
Let op: De Toon van Wanrooij
herhalingszaterdag is door
omstandigheden verplaatst naar zaterdag
8 november.

NIEUWS VAN DE HARTSTICHTING
De herhalingslessen die eerst aan het
Vredesplein werden gegeven, zullen nu op
de nieuwe locatie worden gegeven. Daartoe
is de verhuiscommissie al druk bezig om
onze spullen uit te zoeken en over te huizen.

Waalwijk Locatie: Walewyc Mavo
Olympiaweg 8A
maandag 8 september - alleen voor onze
leden die dienst doen bij de 80.
maandag 22 september
maandag 13 oktober
maandag 10 november
maandag 1 december
Waspik Locatie: Café-Restaurant Den
Hoeck ’t Vaartje 2
De data voor Waspik zijn op dit moment nog
niet bekend. Ze zullen zo spoedig mogelijk
op de website vermeld worden en in de
nieuwsbrief worden vermeld.

Voor het evenement, de Rabo 80 van de
Langstraat, welke wordt gelopen op
zaterdag 13 en zondag 14 september
2014, beginnen wij weer met de
voorbereidingen.
Dit jaar maak ik niet het complete
inzetschema voor de complete 80. Dit
betekent dat wij, net als de overige EHBO
verenigingen, een lijst met namen moeten
inleveren van EHBO’ers die willen
helpen.
Daarom is het belangrijk om te weten of
je wilt helpen en wat je wilt doen.
Ook is de tijd en locatie belangrijk om te
weten.
We zoeken EHBO’ers voor de mini 80
(za), 13:00 tot 19:00 uur en voor de grote
80 vanaf 18:00 (za) tot 16:00 uur op
zondag
Graag hoor ik van jullie:
Naam:
Wil meehelpen als EHBO’er / Prikker
Locatie:
Tijd: van ...:.. tot ..:.. uur

HERHALINGSDATA 2014
Voor de tweede helft van 2014 zijn er
herhalingsdata gepland. Noteer ze in uw
agenda! Houdt altijd onze website in de
gaten voor het laatste nieuws en het
onderwerp van de herhalingsavond.

DE 80

Tijdens de reguliere
maandagavondherhaling zal tevens de
herhaling reanimatie verzorgd worden. U
krijgt hiervoor een uitnodiging via de
datumprikker.
NIEUWS VAN EHBO BIJ
KINDEREN

Met vriendelijke groet,
Evenementencoördinator: Jan Brouwers
E-mail naar: ec@ehbowaalwijk.nl
DIENSTEN
Geeft u zich ook eens op voor andere
diensten. Zie hiervoor onze website onder
het kopje evenementen.
Wellicht heeft u belangstelling om het
komende seizoen tijdens de
thuiswedstrijden van RKC dienst te doen.
Neem dan contact op via
ec@ehbowaalwijk.nl
EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST

Deze lessen mogen door alle leden worden
gevolgd zowel in Waalwijk als in Waspik.

De herhalingslessen voor 2014 zijn op
dinsdag 30 september
dinsdag 4 november
dinsdag 25 november

Tevens start op 18 september een nieuwe
avondcursus EHBO. Kent u
belangstellenden in uw omgeving? Laat hen
zich dan inschrijven via onze website.

Tevens start op 25 september een nieuwe
cursus EHBO bij kinderen. Kent u
belangstellenden in uw omgeving? Laat
hen zich dan inschrijven via onze website.

