
Secretariaat

E. de Lezenne Coulander – Scheider 

Massenetstraat 12 5144 WR Waalwijk 

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  inge@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 

  johan@ehbowaalwijk.nl 

  jos@ehbowaalwijk.nl 

  wilco@ehbowaalwijk.nl 

   

 

17  

Juli 2015 

EEN FIJNE ZOMER TOEGEWENST 

 

Beste leden , 

Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf is,  

zoals het zo mooi heet, de zomer officieel 

begonnen. Helaas laat de temperatuur het nog 

wat afweten en blijft het allemaal nog wat aan 

de frisse en natte kant. 

Als vereniging kunnen wij terug zien op 

wederom een druk winterseizoen met daarin 

weer vele herhalingslessen voor allerlei 

doelgroepen binnen onze vereniging. Denk 

hierbij aan de EHBO herhalingslessen op de 

maandagavond, de herhalingslessen EHBO bij 

kinderen en de vele herhalingslessen 

reanimatie voor zowel onze EHBO leden als 

voor de Hartstichting. Alle doelgroepen zijn 

ruimschoots aan bod gekomen deze afgelopen 

winter. Het seizoen is wederom geëindigd met 

de controle van alle verbandtassen en met een 

buitenoefening zowel in Waalwijk als in 

Waspik.  Tevens hebben onze instructeurs nog 

diverse lessen op locatie verzorgd bij diverse 

verenigingen, bedrijven en instellingen. 

Maar ook op het gebied van hulpverlening is 

weer veel werk verzet door een aantal leden 

van onze vereniging. Naast natuurlijk alle 

thuiswedstrijden van RKC is er bij vele 

evenementen dienst gedaan. De druk op onze 

vrijwilligers wordt regelmatig wat te groot en 

dit leidt soms tot spanningen die dan weer 

weggenomen moeten worden door het 

bestuur. Ook onze diverse commissies hebben 

weer veel werk verzet in deze afgelopen 

periode. 

Kort gezegd; een zéér drukke en soms 

hectische tijd hebben wij als vereniging er op 

zitten. Nu de zomer is begonnen en sommigen 

van ons reeds van hun welverdiende vakantie 

genieten, wil ik graag langs deze weg iedereen 

bedanken die op welke wijze dan ook heeft 

meegeholpen om al dit werk te verzetten. De 

lessen zitten er voor enige maanden op;  de 

evenementen daarentegen  draaien nu nog 

volop.  Alle hulp hierbij is van harte welkom 

al is het maar voor een enkel uur of dagdeel. 

Na de zomervakantie staat direct één van ons 

grootste evenement op stapel nl de 80 van de 

Langstraat. Voor dit evenement zijn wij nog 

steeds op  zoek naar vrijwilligers om dienst te 

doen tijdens zowel de mini 80 als voor de 

grote. Onze dienst draait in dit weekend op 12 

en 13 september van zaterdag 12.00 uur tot 

zondag 16.00 uur. Alle hulp is meer dan van 

harte welkom! Nogmaals: al is het maar voor 

een paar uurtjes.  

Tegen hen die op reis gaan zeggen wij “een 

goede reis en wel thuis” 

Voor hen die thuis blijven zeggen wij “geniet 

van de rust” 

Het bestuur wenst u allen een fijne zonnige 

periode toe; rust lekker uit en geniet ervan en 

graag tot ziens in september of wat eerder. 

 

Een fijne zomer toegewenst namens het bestuur, 

 

Simon Leijtens 

voorzitter 

 

JAARVERGADERING 

Met genoegen heeft het bestuur kunnen 

constateren dat veel leden de moeite hebben 

gedaan de jaarvergadering bij te wonen en om 

de jubilarissen te kunnen feliciteren. 

Allen bedankt voor uw belangstelling 

 

 
 

 

 
 

De volgende jaarvergadering wordt gehouden 

op maandag 21 maart 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ehbo.waalwijk
mailto:adriaan@ehbowaalwijk.nl
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HERHALINGSDATA 2015/2016 

 

De maandagavond herhalingsdata voor het 

seizoen 2015/2016 zijn al weer gepland. 

Noteer ze in uw agenda! Houdt altijd onze 

website in de gaten voor het laatste nieuws 

en het onderwerp van de herhalingsavond.  

 

Waalwijk Locatie 

maandag 7 september - alleen voor onze 

leden die dienst doen bij de 80.  

21 september, 5 oktober, 19 oktober, 

16 november, 14 december, 18 januari,  

15 februari, 7 maart, 4 april (tassencontrole) 

 

Waspik Locatie 

Deze zijn op dit moment nog niet bekend.  

 

De Toon van Wanrooij herhalingszaterdag  

wordt gehouden op 7 november. 

 

NIEUWS VAN DEHARTSTICHTING 

 

 
 

De herhalingsdata voor de reanimatie voor 

het seizoen 2015/2016 zijn eveneens 

gepland. Deze worden gegeven op: 

maandag 14 september 

woensdag 23 september 

donderdag 15 oktober 

maandag 23 november 

woensdag 27 januari 

maandag 8 februari 

donderdag 25 februari 

woensdag 16 maart 

 

NIEUWS VAN EHBO AAN KINDEREN 

 

 
 

De herhalingslessen voor 2015/2016  zijn op 

dinsdagavond op de volgende dagen:  

15 september, 13 oktober, 24 november,  

26 januari, 9 februari en 23 februari 

 

NIEUWE CURSUSSEN 

Kent u belangstellenden in uw omgeving 

die een EHBO cursus, EHBO cursus aan 

kinderen en/of een reanimatie cursus 

zouden willen volgen? Laat hen zich dan 

inschrijven via onze website. 

 

BUITENOEFENINGEN 

De eerste helft van het jaar zijn er twee 

grootse buitenoefeningen gehouden die 

goed zijn ontvangen door onze leden.  

 

 
 

 
 

CARAVAN 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe ruimte 

om onze caravan te kunnen stallen. Heeft 

u een tip voor ons?  

 

 
 

Laat het ons dan weten via onze 

voorzitter: 

www.simon@ehbowaalwijk.nl 

DE 80 

 

Reeds velen hebben aan de oproep gehoor 

gegeven om ingezet te worden bij de 80 

van de Langstraat, het grootste evenement 

waarbij onze EHBO-ers ingezet worden. 

Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe het 

dan alsnog. We kunnen u altijd inzetten. 

 

 
 

Stuur dan een e-mail naar: 

www.ec@ehbowaalwijk.nl 

Er wordt dan een bestandje naar u 

toegestuurd waarop u uw voorkeuren kunt 

aangeven. 

 

Er wordt geprobeerd zo goed mogelijk 

met ieders wens rekening te houden. 

 

EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST 

 

 


