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EVEN ONTSTRESSEN!
Voor de meeste van ons zijn het nog
maar een paar dagen of weken en dan
start de welverdiende vakantie. Het was in
alle opzichten een drukke eerste helft van
2013. Nu even bijkomen en uitrusten en
hopelijk dat doen wat leuk is.
Ook binnen onze vereniging kijken we
terug op een zeer drukke periode. Er
waren weer vele opleidings- en
herhalingsavonden die door u goed
werden bezocht. Maar zeker ook de zeer
vele evenementen waar onze leden dienst
hebben gedaan, verdiend een vermelding.
Vele van onze leden hebben zich hiervoor
ingezet. Namens het bestuur hartelijk
dank aan u allen die op welke manier dan
ook heeft bijgedragen aan deze
evenementen. Dank aan onze
commissieleden, instructeurs ,
lotusmensen en vrijwilligers. Ik dank
tevens mijn mede bestuursleden voor hun
inzet, tijd en loyaliteit.
Ik wens u allen een welverdiende periode
van rust en genieten toe, maar ik bedank
zeker ook die leden die in deze periode
nog dienst gaan verlenen bij een
evenement.
Probeer enigszins tot rust te komen geniet
van deze tijd maar vooral doe het rustig
aan, straks moet er weer zoveel!
Ik wens u namens het bestuur een
ont stressende vakantie toe en graag
weer gezond terug!
EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST,
Simon Leijtens
Voorzitter

80 EHBO-ERS
Reeds velen hebben aan de oproep
gehoor gegeven om ingezet te worden bij
de 80 van de Langstraat, het grootste
evenement waarbij onze EHBO-ers
ingezet worden. Heeft u zich nog niet
opgegeven? Doe het dan nog alsnog. We
kunnen u altijd inzetten.

Wij zoeken EHBO-ers die ingezet willen
worden bij de mini-80 die gehouden wordt
op zaterdag 14 september van 11:00 t/m
17:00. De inzet voor de 80 zelf is nodig
van zaterdag 19:00 t/m zondag 15
september 16:00.
Graag horen wij van u welke tijdstippen u
beschikbaar bent zowel overdag als
’s nachts. Ook willen we weten of u op
een blarenpost wilt helpen of liever
ingezet wordt als EHBO-er. Wij proberen
zo goed mogelijk met ieders wens
rekening te houden.
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HERHALINGSDATA 2013
De volgende maandagavonden zijn
alweer gepland. Noteer ze in uw agenda!
Waalwijk
maandag 23 september
maandag 7 oktober
maandag 28 oktober
maandag 11 november
maandag 25 november
maandag 9 december

OPLEIDINGEN
Een ongeluk zit in een klein
hoekje...Wat, als er iets gebeurt en er
geen ambulance of medisch
personeel in de buurt is?
U zou eerste hulp kunnen toepassen
als u tenminste weet wat u moet
doen. Dit leert u in een EHBO of
reanimatie cursus. Dat geeft meer
zekerheid en een veilig gevoel.

Waspik
maandag 7 oktober
maandag 18 november
maandag 2 december
maandag 16 december
Deze lessen mogen door alle leden
worden gevolgd zowel in Waalwijk als in
Waspik.
De Toon van Wanrooij
herhalingszaterdag wordt gehouden op 2
november.

Onze leden zijn allen goed opgeleid,
maar wellicht weet u iemand in uw
omgeving die interesse heeft in een
van onze opleidingen. Men kan zich
aanmelden voor een van onze
najaarsopleidingen.

