57

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
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

In memoriam
Dhr. Johan van der Velden
1941 - 2019

Donderdag 9 mei ontvingen wij het trieste bericht dat Johan van der
Velden geheel onverwachts is komen te overlijden.
Onze vereniging verliest hiermee een bijzonder lid.
Johan was 38 jaar lid van onze afdeling en reeds in 2012 vierde hij het 40
jarig jubileum als EHBO-er .
Hij is bijna 44 jaar LOTUS -lid geweest, waarvan een groot aantal jaren
als studieleider bij deze afdeling.
Johan heeft hierin zijn sporen meer dan verdiend.
Bijzonder dat op de avond van zijn overlijden, hij juist bij deze afdeling is
gehuldigd voor zijn grote verdiensten.
Als afdeling kennen de meeste leden Johan als instructeur.
Deze functie heeft hij 23 jaar met volle inzet vervuld bij zowel onze
afdeling als ook bij vele andere verenigingen en instellingen.
Als instructeur was hij een graag gezien persoon.
Door, onder andere zijn pakkende wijze van instructie geven, wist hij
vele mensen enthousiast te maken voor de EHBO.
Hiernaast heeft Johan nog een tijd deel uitgemaakt van ons bestuur.
En zeker ook zijn inzet voor het District bestuur van de afdeling
Brabant-Limburg en van de kring Hertog Jan, is het vermelden waard.
Wij als vereniging, maar ook vele mensen hierbuiten verliezen een zeer
betrokken persoon.
Onze vereniging verliest een zeer geliefd en zeker ook een betrokken lid,
die bijzonder veel heeft gedaan voor de EHBO en voor onze vereniging.
Voor al zijn inzet heeft Johan in 2012 terecht een Koninklijke
onderscheiding mogen ontvangen.
Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies.
Dat hij moge ruste in vrede.
Namens de Leden,
Het Bestuur.

