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ZOMERGROET

DE 80

Beste leden,

Beste EHBO’ers,

Maar zeker ook al die gene die in de
afgelopen tijd een cursus of herhalingsles
hebben gevolgd bij onze vereniging.
We staan kort voor de zomervakantie een
tijd waarbij vele van ons er op uit gaan om te
gaan genieten van een vakantie vaak toch
wel ergens (soms ver) van huis.
Wij als vereniging zijn er dit jaar ook echt
wel aan toe om samen met familie vrienden
of kennissen even er tussen uit te gaan.
Na een periode waarin er heel veel is
gebeurd binnen onze vereniging en wat
enigszins toch wel een stempel heeft gedrukt
op het functioneren van met name het
bestuur is het nu tijd om even een moment
van rust te nemen om vervolgens straks
weer met volle overgave te gaan starten aan
een nieuwe periode.
Onze afdeling die dit jaar 60 jaar jong is
geworden staat na de vakantie weer klaar
om u allen te ontvangen bij een van onze
cursussen of herhalingslessen.
Het programma is reeds gemaakt onze
instructeurs leggen de laatste hand aan de
voorbereidingen hiervoor.
Op dit moment zijn het nog onze leden die
diensten doen bij evenementen die nog op de
kalender staan voor de komende periode
waarna ook zij straks gaan genieten van hun
welverdiende rust.
Dat is wat ik u alle graag toewens een rustige
vakantie periode maak er een mooie zomer
van en graag zien wij u allen straks weer
gezond en fris terug.

Enige tijd geleden zijn wij benaderd door het
bestuur van de 80 om eens te komen praten.
Simon en Jan zijn naar de Rabobank gegaan en
hebben een gesprek gehad met een delegatie van
het bestuur.
De uitkomst van dit gesprek heeft tot een nieuwe
samenwerking geleidt.

Met zomerse groeten
Het Bestuur.

Nadien hebben we een gesprek gehad met het
medisch bestuurslid waarin we hebben besproken
dat we gaan helpen bij:

"de Overlaat", tussen 23:45 - 04:00 uur.

"de Gaasjes" in Dongen vaart, tussen 04:00 12:00 uur.
Wie heeft er zin om bij deze posten te helpen?
Uit het zelfde gesprek is gebleken dat de start en
finish geleid wordt door het rode kruis. Vanuit
onze vereniging is dus hier geen organisatorisch
rol dit jaar. Wil je toch in het centrum helpen, dan
is dat mogelijk en zal je gekoppeld worden aan
een medewerker van het rode kruis.
Ik hoor graag wie er mee wil helpen en zal dit
doorgeven aan de 80.
Met vriendelijke groet,
Evenementencoördinator: Jan Brouwers
e-mail: ec@ehbowaalwijk.nl
OEFENEN
De data voor de maandagavond herhalingen zijn
alweer bekend. Deze worden gehouden op 9
september (alleen voor de leden die meehelpen
met de 80), 23 september, 7 en 28 oktober, 11 en
25 november en 9 december.
De Toon van Wanrooij zatererdagherhaling is op 2
november.

