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MET ZOMERSE GROETEN
Beste leden,
Nu ik deze zomergroet schrijf, is de langste dag
van het jaar alweer voorbij. Buiten zijn de
temperaturen aangenaam maar helaas wil de
regen tot nu toe wel erg makkelijk vallen.
Hopelijk komt er wat stabieler weer.
Voordat de meesten van u de koffers gaan
pakken om zich op te maken voor een
welverdiende vakantie, kunnen we eerst nog
even terug kijken naar wat er in het afgelopen
winterseizoen zoal is gedaan.
Dit is héél veel door héél veel leden; LOTUS
leden, instructeurs en uw bestuur.

Zelfs in Eindhoven bij de concertreeks van Guus
Meeuwis zijn een tiental EHBO’ers uit Waalwijk
aanwezig geweest. Graag een speciaal woord van
dank aan al diegenen die hieraan hebben
meegewerkt.
Ook in deze zomer periode zullen er nog heel wat
diensten gedaan moeten worden om aan alle vraag
te kunnen voldoen. Hulp hierbij is dan ook meer
als welkom al is het maar voor enkele uurtjes in
overleg. Kijk eens op onze site bij de
evenementenagenda en geef u op via de mail
ec@ehbowaalwijk.nl Direct ná de vakantie staat
het grootste evenement van het jaar op stapel n.l.
de 80 van de Langstraat op 10 en 11 september
van zaterdag 11.00 uur tot zondag 16.00 uur. Alle
hulp hierbij is welkom. Ook hier geldt weer: al is
het maar voor een enkel uurtje.
Ik wil hierbij nogmaals eenieder bedanken voor
zijn of haar inzet. Zonder u allen was dit allemaal
niet gelukt en zouden vele organisaties met hun
handen in het haar gezeten hebben om de
veiligheid bij hun evenement te waarborgen.

Er zijn weer heel wat avonden geweest met
allerlei opleidingen en herhalingslessen; teveel
om nu op te noemen. Alle doelgroepen zijn
ruimschoots aan bod gekomen en er zijn diverse
opleidingen geweest buiten de vereniging op
locatie bij bedrijven, verenigingen, instellingen
en scholen.
Tevens is er een lezing gehouden en een
buitenoefening die echter voor een gedeelte
letterlijk in het water gevallen is. Ook op de
locatie in Waspik zijn de herhalingslessen
gehouden en is het seizoen afgesloten met een
mooie buitenoefening in samenwerking met de
brandweer van Waspik.
Ook zijn er weer heel veel diensten gedaan door
onze vrijwilligers bij allerlei evenementen van
klein tot groot. Inzet van enkele uurtjes tot
medewerking bij meerdaagse evenementen in
en rondom Waalwijk.

Voor nu wens ik al onze leden en hen die via onze
vereniging een of andere opleiding volgen een
welverdiende vakantie toe met veel zonnig weer.
Voor hen die op reis gaan wensen wij “goede reis
en wel thuis”. Voor de thuisblijvers “geniet van de
rust”. Voor hen die zich nog gaan inzetten bij een
evenement “succes en bedankt”.
Het bestuur wenst eenieder een fijne zomer toe.
Geniet ervan, rust uit en vind weer inspiraties voor
later.
Met zomerse groeten,
Simon Leijtens
Voorzitter

