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Secretariaat
A. Brouwers
van Deelenstraat 175 5156 AP Oudheusden
T 06 - 15 29 69 19 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    penningmeester
     @ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid    wilco@ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid    jeroen@ehbowaalwijk.nl

Ledenadministratie  info@ehbowaalwijk.nl

Hartstichting     reanimatie@ehbowaalwijk.nl

Coördinator RKC     rkc@ehbowaalwijk.nl

Evenementen     ec@ehbowaalwijk.nl

Materialen      materialen@ehbowaalwijk.nl 

Opleidingen     adriaan@ehbowaalwijk.nl

Vertrouwenspersoon simon@ehbowaalwijk.nl 
 
Kaderinstructeurs     adriaan@ehbowaalwijk.nl
       jos@ehbowaalwijk.nl
       wilco@ehbowaalwijk.nl

Van onze evenementen coördinator.

Gevolg van COVID-19 was dat er 
haast geen evenementen konden 
doorgaan. Uitzondering hierop waren de 
thuiswedstrijden van RKC, waar maar een 
enkele EHBO-er bij nodig was.

Maar enkele maanden geleden kwam 
dan toch de aanvraag via de GGD voor 
ondersteuning bij de z.g.n. prikstraten. Niet 
alleen in Waalwijk, maar ook daar buiten 
heeft een aantal van onze leden diensten 
gedraaid. Sommige mensen al vanaf het 
begin tot nu toe.

Wij zijn hierop natuurlijk trots en danken 
deze leden hierbij voor hun inzet.

Nu beginnen voorzichtig weer wat aanvragen 
binnen te komen voor diverse evenementen. 
Het zijn geen hele grote, maar soms wel 
meerdere, kleinere evenementen op de 
zelfde datum.

Een oproep hierbij: kom ons ook eens 
een keer helpen, al is het maar voor een 
paar uurtjes. Graag aanmelden bij ec.@
ehbowaalwijk.nl zodat u in het bestand 
kan worden opgenomen waarin deze 
evenementen worden aangekondigd.

Jan Brouwers zal u precies vertellen wat er 
van u wordt verwacht.

Van de secretaris en penningmeester.

Helaas komt het nog steeds voor dat leden 
vergeten ons in kennis te stellen van o.a. 
adres- en mailadreswijziging, maar ook die 
van werkgever.

Gevolg hiervan is dat men geen informatie 
krijgt of het diploma geraakt op het verkeerde 
adres en de penningmeester kan de 
contributie niet innen.

Daarom nogmaals een dringend beroep 
op iedereen, ook voor de mensen van de 
Hartstichting, geef uw wijzigingen tijdig door

Beste leden en lezers,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor de 
zomer. Op het moment van schrijven neemt 
helaas het aantal besmettingen weer enorm 
toe.

Bijna een geheel jaar hebben wij geen 
opleiding of herhalingslessen kunnen 
(mogen) geven. Enkele weken geleden was 
er nog hoop dat dit straks in september wel 
weer zou moeten gaan, vandaar dat wij een 
compleet rooster hebben gemaakt voor de 
periode van september tot december van dit 
jaar. Zelfs de zaterdagherhaling staat weer 
gepland zoals vanouds.

Alle data vindt u op onze site. Van de 
mensen die reanimatie volgen via de 
Hartstichting, hebben al diverse personen 
een oproep mogen ontvangen om zich via de 
datumprikker in te schrijven. Helaas kan dit 
nu eenmaal niet voor iedereen tegelijk, daar 
we deze aantallen nu niet aankunnen. Heeft 
u nog geen oproep gehad, dan komt u zeker 
begin 2022 aan de beurt.

Voor iedereen is het van het grootste belang 
de herhalingen te gaan volgen. Tot nu toe 
waren met name het Oranje Kruis en de 
Hartstichting coulant bij het verlengen van de 
diploma’s. Dit is vanaf september echter voor 
nu niet meer het geval.

Een super drukke periode staat ons 
opleidingsteam nu te wachten,maar wij 
hebben het er graag voor over om u weer bij 
te kunnen scholen.

Voor nu is het maar weer afwachten of dat 
alles doorgang kan en mag vinden.

Voor nu wensen wij u allen een ontspannen 
zomerperiode toe en graag tot ziens in 
september.

Met zomerse groet,

Het bestuur.


