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BEN IK NOG COMPETENT?  
 
Diverse leden hebben naar aanleiding van het 
stukje over competentie in de nieuwsbrief van 
september de vraag gesteld: Ben ik nog 
competent? 
 
De vereiste EHBO-handelingen veranderen 
voortdurend en onze kader instructeurs zijn dus 
steeds bezig om het lesprogramma aan te 
passen aan die veranderingen. 
 
Voor de maandagavondherhaling wordt deze 
lesstof gedurende het jaar aangeboden. Het 
verdient dus ook de aanbeveling zoveel 
mogelijk herhalingslessen te volgen. Diegenen 
die dat doen en ook actief oefenen op deze 
avonden worden dan ook als competent 
beschouwd. 
Nu is helaas de opkomst tijdens deze 
maandagavonden veel lager dan het aantal 
leden zou doen vermoeden. Wellicht dat u niet 
in de gelegenheid bent om een aantal van deze 
avonden te volgen. 
Onze vereniging organiseert daarom de 
zaterdagherhalingsdag. Gedurende één zaterdag 
per jaar kunt u de lesstof herhalen. Lijkt u dat 
iets? Dan kunt u deelnemen aan deze zaterdag. 
Let wel: Hieraan zijn extra kosten verbonden. U 
kunt informatie opvragen bij het secretariaat via 
info@ehbowaalwijk.nl 
 
De volgende Toon van Wanrooij 
herhalingszaterdag wordt gehouden op  
 

 
 
 
 
 

OEFENAVOND 
 
De herhalingsavond in Waalwijk van 14 november  
gaat over  
EHBO BIJ KINDEREN 
 

 
 
We hopen velen van u te mogen begroeten. 
 
DERDE SPOEDCURSUS EHBO 
 
De derde spoedcursus EHBO van het jaar is 
inmiddels gehouden. Alle kandidaten zijn 
geslaagd voor het examen! Het zijn Jan, René, 
Ilona, Irma, Rian, Christel, Ed, Joshua en Mattaï. 
Rian ontbreekt op de foto.  
 
Wij feliciteren de geslaagden van harte! 
 

 
 
 
 
 


