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JAARVERGADERING

GROTE OEFENING IN WASPIK

Maandag 24 april 2017: Aanvang om 19:30
Met genoegen heeft het bestuur kunnen
constateren dat veel leden de moeite hebben
genomen de jaarvergadering bij te wonen en om Onze leden uit Waspik hebben wederom een
mooie buitenoefening opgezet. Ook dit jaar zal de
de jubilarissen te kunnen feliciteren.
brandweer hieraan deelnemen.

Ook dit jaar werden veel 12,5- en 25-jarige
jubilarissen verrast met een persoonlijk
dankwoord en passend cadeau.
Met instemming van de leden heeft er tevens
een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Secretaris Edith de Lezenne Coulander –
Scheider wordt opgevolgd door bestuurslid Inge
Leijtens. Haar functie wordt ingenomen door
Patricia Verstijnen. Edith werd hartelijk
bedankt voor haar inzet in het dagelijks bestuur.

Al onze leden kunnen hieraan deelnemen. Wij
vragen jullie om uiterlijk 19:15 te verzamelen bij
café Den Hoeck. Neem wel je tas mee. Wij hopen
op een hoge opkomst.
De sfeerfoto’s zijn van de bijzonder geslaagde
oefening van vorig jaar.

Het huidige bestuur met uiterst links Patricia als
nieuw bestuurslid en daarnaast vertrekkend
secretaris Edith.

De foto’s werden verzorgd door Ad van
Breugel.
TWEEDE SPOEDCURSUS EHBO
De eerste spoedcursus EHBO van het jaar is
inmiddels gehouden.
Alle kandidaten zijn geslaagd voor hun
diploma.
Wij feliciteren de geslaagden van harte!

TASSENCONTROLE
De jaarlijkse tassencontrole staat gepland op
maandag 8 mei in Waalwijk. U kunt uw tas laten
controleren en bijvullen van 19:30 t/m 21:00.

