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Secretariaat
I. Leijtens
Schrevelstraat 31 5161 AB Sprang-Capelle
T 0416 - 348 512 E info@ehbowaalwijk.nl
Website en social media
Evenementen, herhalingslessen en algemene informatie
kunt u vinden op www.ehbowaalwijk.nl
Daarnaast kunt u ons volgen op twitter@ehbowaalwijk
en
https://www.facebook.com/ehbo.waalwijk
Voor specifieke vragen
Voorzitter
simon@ehbowaalwijk.nl
Secretariaat
info@ehbowaalwijk.nl
Penningmeester
jolanda@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
patricia@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
ludy@ehbowaalwijk.nl
Ledenadministratie
la@ehbowaalwijk.nl
Hartstichting
reanimatie@ehbowaalwijk.nl
Coördinator RKC
rkc@ehbowaalwijk.nl
Evenementen
ec@ehbowaalwijk.nl
Materialen
materialen@ehbowaalwijk.nl
Opleidingen
simon@ehbowaalwijk.nl
Vertrouwenspersoon
simon@ehbowaalwijk.nl
Kaderinstructeurs
adriaan@ehbowaalwijk.nl
inge@ehbowaalwijk.nl
jos@ehbowaalwijk.nl
wilco@ehbowaalwijk.nl

LEZING
Onze kaderinstructeurs zorgen ervoor dat bij
alle herhalingsavonden een interessant maar
vooral een leerzaam onderwerp gekozen wordt.
Echt een onderwerp waar u veel van opsteekt.
Tevens draagt deze avond bij aan uw
competentie.
Op geregelde tijden wordt een onderwerp wat
dieper uitgespit door middel van een lezing.

Toch worden anno nu kinderen nog steeds af en
toe ziek: vervelend, meestal van korte duur en
gelukkig slechts zelden met dramatische gevolgen.

Er is ook een keerzijde: tegenover de afname van
infectieziekten zien we een toename van
ziektebeelden die te maken hebben met onze
moderne maatschappij met veel welvaart. Nieuwe
bedreigingen leiden tot ziektebeelden die we
voorheen niet of veel minder zagen.
Al onze leden van de maandagavond- en
zaterdagherhaling, van de hartstichting en EHBO
aan kinderen zijn van harte welkom bij deze
lezing.
Een keer eens niet actief bezig zijn maar actief
luisteren.

U KOMT TOCH OOK?
Op 26 februari houdt onze arts-docent Dhr.
Yvo Fassaert een lezing over Kinderziekten. Hij
bespreekt daarbij zowel de nog steeds
veelvoorkomende “klassieke” kinderziekten als INCASSO CONTRIBUTIE
de kinderziekten van de 21e eeuw.
Bij deze delen wij u mede dat op of rond 1 maart
Plaats: Walewyc-Mavo, aanvang 20:00 uur
a.s. uw contributie via incasso afgeschreven zal
gaan worden.
Hieronder een samenvatting.
Gelieve rekening te houden met de stand van uw
rekening.
KINDERZIEKTEN
De Nederlandse jeugd is nog nooit zo gezond
geweest als nu. Zo hebben we in de 20e eeuw
een afname in de zuigelingensterfte gezien van
95%. Twee tot drie generaties geleden kregen
nog veel kinderen difterie, kinkhoest, polio,
pokken, tuberculose et cetera: ziekten die we
tegenwoordig niet of uiterst zelden nog
tegenkomen maar waar kinderen uit vorige
generaties vaak aan overleden of langdurig
(soms levenslang) een handicap aan
overhielden.

