
 
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 
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GESLAAGDE TOON VAN WANROOIJ 

HERHALINGSZATERDAG 

 

Begin november hebben we 156 leden op de 

Toon van Wanrooij herhalingszaterdag mogen 

begroeten. Dit is 73% van het ledenaantal. In 

een relaxte sfeer werd er weer hard gewerkt om 

het competentieniveau te behouden. 

De ondersteuning werd verzorgd door een team 

van ongeveer 50 mensen aan kader instructeurs, 

LOTUS, administratie, materiaalverzorging en 

catering. 

 

 
 

Van diegenen die niet geweest zijn, zal bekeken 

worden in hoeverre zij nog competent zijn. 

Kunnen er nog zaken anders? Wij horen het 

graag via info@ehbowaalwijk.nl   

 

MAANDAGAVONDHERHALING 

 

Op 12 december in Waalwijk is het onderwerp: 

”Ongevallen in de feestmaand” 

Toch ideaal om deze herhaling te gaan volgen 

nu de feestdagen eraan komen. 

 

 
 

Op deze avond zullen tevens de nieuwe 

richtlijnen van het Oranje Kruis worden 

uitgelegd. 

SPEK JE CLUBKAS  
 

Ook dit jaar was de actie van de Rabobank een 

succes. De opbrengst was € 523,57 door 143 

stemmen. 

De cheque werd uitgereikt door Dhr. Vugts van 

de Rabobank. 

 

 
 

 De opbrengst van de afgelopen jaren zal 

worden besteed aan een kado van onze 

vereniging aan de gemeenschap van de 

gemeente Waalwijk. Inmiddels is besloten dat 

we een AED gaan plaatsen. De komende tijd zal 

worden bekeken waar die geplaatst zal gaan 

worden. 

 

VACATURE 

 

Onze penningmeester Jolanda Willemsen heeft 

aangegeven een deel van haar taken te willen 

afstoten. 

 

 
 

Heeft u belangstelling? Neem dan eens met haar 

of een van de andere bestuursleden contact op. 
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