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In memoriam Walter van Venrooij  27 
januari 1934 – 1 november 2020 

Ere -Lid van onze vereniging

Zondag 1 november ontvingen wij 
het droevige nieuws dat na een kort 
ziekbed is overleden.

Dhr. Walter van Venrooij op de leeftijd 
van 86 jaar.
Walter zoals hij zelf het liefst werd 
aangesproken heeft ontzettend veel 
betekend voor onze vereniging er 
zullen maar weinig leden zijn die hem 
niet hebben gekend en meegemaakt 
en zeer zeker heeft hij door zijn 
postuur een grote indruk achter 
gelaten bij menige cursist die hoorde 
dat zij Walter ook in een stabiele 
zijligging moesten kunnen leggen        
(dit lukte een ieder als de handelingen 
maar goed werden uitgevoerd).

Walter die een uitermate prettige 
eigenschap had waarmee hij rust 
uitstraalde maar dit ook wist over 
te brengen op de cursisten die het 
examen in moesten (je kan het wel, 
het komt goed) waren steevast zijn 
opbeurende opmerkingen richting hen.

Door alle instructeurs werd Walter zeer 
geprezen voor zijn inzet maar zeker 
ook door zijn uitstraling dat erg op 
prijs werd gesteld door iedereen zijn 
hulpvaardigheid tijdens de cursussen 
maakte dat Walter zeer geliefd was bij 
hen.

Walter behaalde in 1963 zijn EHBO 
diploma van af deze datum is hij lid 
geworden van onze vereniging (57 
jaar).

In 1975 behaalde hij het LOTUS diploma  
(45 jaar).
In 2008 mocht Walter een Koninklijke 
onderscheiding in ontvangst nemen 
voor zijn vele verdiensten voor onze 
vereniging en die van LOTUS.
In 2015 is Walter benoemd als Ere Lid 
van onze vereniging. 
Gezien zijn grote staat van dienst mag 
zeker gezegd worden Walter was EHBO 
Waalwijk.

Omschrijven wat hij allemaal voor onze 
vereniging heeft gedaan is gewoon niet 
te doen echter een paar feiten moeten 
benoemd worden denk hierbij aan de 
honderden lessen die hij mee heeft 
verzorgd, de duizenden stoelen en 
honderden tafels die hij mee heeft verzet 
om de leslokalen in orde te brengen 
maar boven al zijn trouw en loyaliteit aan 
onze vereniging.

Wij zullen Walter blijven gedenken als  
een groot vereniging’s man met een echt 
EHBO hart wij gaan Walter ontzettend 
missen en zullen hem altijd blijven 
herinneren.
Hij is een groot voorbeeld voor velen 
als het gaat om dienstbaarheid naar 
anderen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen en familie heel veel sterkte 
in de komende tijd om dit grote verlies te 
kunnen verwerken ook wij zullen Walter 
ontzettend gaan missen en vele met ons 
moge dit hen tot grote steun en troost 
zijn in deze moeilijke tijd.

Dat hij moge rusten in vrede,

Namens de Leden en Bestuur, 

Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Waalwijk.

Simon Leijtens (voorzitter).




