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In Memoriam Toon van Wanrooij 
 

Op vrijdag 11 januari 
2013 is onze 
erevoorzitter Toon van 
Wanrooij  na een voor 
hem ongelijke strijd 
overleden aan de 
gevolgen van kanker. 
Na ruim 3 jaar kreeg hij 
enkele weken geleden 
te horen dat er voor 
hem geen enkele 

behandeling meer mogelijk was om zijn 
leven nog enigszins te kunnen rekken en 
om de bijwerkingen die deze ziekte met 
zich meebrengt te kunnen onderdrukken.  
Toon heeft ook tijdens zijn ziekte nog heel 
veel betekent voor onze vereniging en 
voor het district Noord Brabant-Limburg 
van de KNV. 
 
Toon van Wanrooij was: 
35 jaar EHBO’er 
25 jaar bestuurslid 
13 jaar penningmeester 
9 jaar voorzitter 
1 jaar Ere - Voorzitter 
 
Op de jaarvergadering van 2012 heeft 
Toon van Wanrooij om 
gezondheidsredenen afscheid genomen 
van het bestuur en zijn voorzitterschap 
van onze vereniging beëindigd. 
Op 10 februari 2012 heeft Toon op een 
geweldige drukke receptie persoonlijk 
afscheid genomen van velen. Op deze 
dag is hij benoemd als onze erevoorzitter 
van onze vereniging. 
Tevens is toen uit eerbetoon en  
erkentelijkheid de zo bekende 
zaterdagherhaling vernoemd naar hem. 
Dankbaar zijn wij dat hij zijn eerste “Toon 
van Wanrooij herhalingsdag” nog heeft 
mogen meemaken. 
 

 
 
Wij verliezen in hem een gedreven en 
gepassioneerde persoonlijkheid, een  
stimulator voor velen en zeker voor onze 
vereniging. 
Wij zullen hem missen. 
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen , 
kleinkinderen en verdere familie heel veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit voor 
hen zo’n grote verlies. 
Mogen de velen mooie herinneringen aan 
hem, hen hierbij tot steun en troost zijn. 
 
Dat hij moge ruste in vrede. 
 

 
U kunt uw condoleance voor Toon 
plaatsen op condoleanceregister.nl 
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Het bestuur heeft onderstaande advertentie geplaatst in weekblad “Waalwijk” welke verschijnt op donderdag 
17-januari 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen onze erevoorzitter. 

 

Dhr. A.J. (Toon) van Wanrooij 

 

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze 

vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en naaste 

familieleden. 

Namens de leden       

Het bestuur 

Kon. Ned. Ver. EHBO 

Afd. Waalwijk 
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