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DE 80: ALWEER GESLAAGD

BUITENOEFENING

Met behulp van de inzet van velen is de
hulpverlening bij de mini-80 en de 80
voorspoedig verlopen. Van onze
vereniging zijn meer dan 40 EHBO-ers
ingezet. Zij zijn vaak op meerdere posities
ingezet zoals in de finishtent.

Op maandag 23 september werd op het
schoolterrein van de Walewyc een
buitenoefening gehouden. De
kaderinstructeurs hadden een ingenieus
maar realistisch verkeersongeval bedacht
met diverse fietsers, auto’s en getuigen.
Maar liefst zeven slachtoffers moesten
geholpen worden.
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De centrale EHBO-post was deze keer
gestationeerd in het oude
gemeentearchief. Reeds op vrijdagavond
is men begonnen met het inrichten van
deze post en op zondagnamiddag is deze
weer ontruimd.

Er werd ook veel aandacht besteed aan
de triage. Daarom werden de EHBO-ers
paarsgewijs naar de ongevalslocatie
gestuurd. Andere leden fungeerden als
beoordelaars van de hulpverleners.

Uw inzet is elk jaar weer hard nodig en we
zijn blij dat enkele leden zich voor de
eerste keer hebben willen inzetten tijdens
dit grootse evenement.
Allen hartelijk dank!

We kunnen er trots op zijn dat allen zich
enthousiast hebben ingezet. Tijdens de
evaluatie bleek dat er enkel kleine
bevindingen zijn geconstateerd die voor
verbetering vatbaar zijn.
En dat juist de bedoeling van de
herhalingsavonden. Leren van jezelf en
leren van anderen.

6
Oktober 2013

EHBO INFOSTAND
Hebt u het gezien? Onze infostand in het
centrum van Waalwijk tijdens de grote
brandweerwedstrijd van 21 september?
Wij mochten ons zelf presenteren met
een stand. Dit was een groot succes. De
gehele dag was er volop publiek. Er zijn
diverse aanmeldingsformulieren voor
een EHBO-cursus ingevuld.

Bent u LID van de Rabobank dan
mag u stemmen uitbrengen op een
vereniging of stichting welke u een
warm hart toedraagt, wij natuurlijk.
In het Rabobank leden magazine en
op de site van de Rabobank wordt
alles nog eens haarfijn uitgelegd en
hoe u kunt stemmen.
Zie ook:
https://www.mijnbankenik.nl/delangstr
aat/clubkascampagne
Wij hopen van harte dat uw stemmen
richting onze vereniging gaan.
Vergeet dus niet te stemmen tussen
10 en 24 oktober!!!!
Het bestuur
HERHALINGSDATA 2013

SPEK JE CLUBKAS
De Rabobank heeft een actie op touw
gezet genaamd “Spek je clubkas”.
De naam geeft al aan dat deze actie
bedoeld is om de kas van een vereniging
of stichting te spekken.
Uw vereniging Kon. Ned. Ver E.H.B.O.,
Afd. Waalwijk, zou graag meedoen aan
deze actie en het geld beschikbaar
stellen voor een AED welke geschonken
gaat worden, tezamen met het
onderhoud, aan de gemeenschap van
Waalwijk.

Even aan denken: De volgende
maandagavonden zijn gepland.
Noteer ze in uw agenda!
Waalwijk
maandag 28 oktober
maandag 11 november
maandag 25 november
maandag 9 december
Waspik
maandag 18 november
maandag 2 december
maandag 16 december
Deze lessen mogen door alle leden
worden gevolgd zowel in Waalwijk als
in Waspik.
Nog even aandacht voor de herhaling
van de Hart Stichting. De eerste
avonden zijn reeds gesloten voor
aanmelding, Nog niet aangemeld?
Wees er snel bij want de sluitingsdata
naderen.

De Toon van Wanrooij
herhalingszaterdag wordt gehouden
op 2 november.
Maandag 25 november zal door onze
verenigings arts-instructeur Dr.
Fassaert een lezing verzorgd worden
over kindermishandeling.

