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BUITENOEFENING SAMEN MET
BRANDWEER WASPIK
Maandag 13 mei was het weer zover. De
jaarlijkse buitenoefening samen met brandweer
Waspik. Er waren voor deze oefening vijf
EHBO’ers die diverse complexe casussen voor
hun kiezen kregen. De melding die we binnen
kregen, was dat er op het Vaartje 2 in Waspik
een ongeval had plaatsgevonden met meerdere
slachtoffers en door een gebrek aan ambulances
was onze komst zeer gewenst.

Er was een brandje in een afvalcontainer welke
gemeld werd op het adres door een toevallige
passant. Echter werd deze passant aangereden
door een personenauto die daarna de gevel
ramde. In het gebouw was een onhandige
elektricien bezig die enorm schrok van de klap
waardoor deze persoon zelf onder stroom kwam
te staan. Door de kortsluiting wist hij brand te
veroorzaken op alle etages van het gebouw.
Diverse personen waren zo geschrokken dat
men struikelde of van ladders en steigers was
gevallen met alle gevolgen van dien.

Voor de EHBO’ers een flinke beproeving. We
hebben diverse letsels gezien zoals
brandwonden, rug- en nekletsels, bovenbeen
breuk en zelfs geamputeerde tenen. Samen met
de brandweer werden de slachtoffers bevrijd uit
hun benaderde posities.

Ook werd met de brandweer de eerste nodige zorg
verleend.
Na een goed uur was de situatie onder controle.
De branden waren geblust en alle slachtoffers
gered en mondjesmaat kwamen de ambulances ter
plaatse en werden de slachtoffers naar de diverse
ziekenhuizen in de regio vervoerd. Al met al
mogen we spreken van een leuke en leerzame
oefening waar voor alle partijen de nodige
uitdagingen aan bod kwamen.
Wij (Sophie, Marja, Anita, Jan en Jeffrey) willen
de brandweer Waspik bedanken voor de prettige
samenwerking. Verder willen wij alle LOTUS
slachtoffers en kader instructeurs bedanken voor
hun aandeel in de oefening. Ook bedanken wij
Mandy voor het maken van de vele foto’s welke
terug zijn te vinden zijn op de Facebook pagina
van EHBO Waalwijk. En niet te vergeten alle
toeschouwers bedankt dat jullie de tijd hebben
genomen om naar deze avond te komen kijken.
Wij hopen dat deze oefening volgend jaar weer
mag plaatsvinden en dat er mogelijk meer mensen
mee willen oefenen of een kijkje willen komen
nemen op deze avond.
JAARVERGADERING
Met genoegen heeft het bestuur geconstateerd dat
veel leden de moeite hebben genomen de
jaarvergadering bij te wonen waardoor ze ook de
jubilarissen konden feliciteren.
Ook dit jaar waren er veel 12,5- en 25-jarige
jubilarissen uitgenodigd. Het was jammer dat maar
een gering aantal van hen op deze avond aanwezig
kon zijn.
De aanwezige jubilarissen zijn verrast met een
persoonlijk dankwoord en passend cadeau.

Dhr. Jos Monsieurs was als 40-jarige jubilaris wel
aanwezig. Hij werd dan ook uitbundig in het
zonnetje gezet voor deze bijzondere mijlpaal.

