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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 
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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 
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WE GAAN WEER BEGINNEN 

 

De zomer loopt op zijn einde en velen van ons 

hebben weer genoten van een welverdiende 

vakantie of wellicht staat deze nog voor de 

deur. 

 

 
 

De kaderinstructeurs en LOTUS staan weer 

klaar om u te mogen ontvangen voor het volgen 

van de herhalingslessen. Verderop in de 

nieuwsbrief staan de data vermeld 

 

Tevens komen er al aanvragen voor EHBO-

diensten binnen. Kijk eens op de website of u 

een paar uurtjes kunt vrijmaken. 

 

Wij wensen u weer een leerzaam jaar toe. 

 

LETOP: BENT U NOG COMPETENT?  
 

Onze vereniging krijgt steeds meer controle van 

het Oranje Kruis over het competentie niveau 

van onze leden. 

 

Na het behalen van een EHBO diploma is men 

competent en men moet competent blijven door 

regelmatig te blijven oefenen tijdens de 

herhalingsavonden op maandag of tijdens de 

zaterdagherhalingsdag. Het doen van diensten 

draagt ook hieraan bij. 

 

Er is geconstateerd dat niet alle leden  

consequent de maandagavond dan wel de 

zaterdagherhaling volgen. Voor de 

zaterdagherhaling is het een vereiste dat men 

juist elk jaar komt. 

Het bestuur heeft daarom besloten om op het 

einde van dit jaar de presentielijsten van zowel 

de maandagavond als de zaterdag herhaling te 

gaan controleren. 

Het is natuurlijk mogelijk dat u op een andere 

wijze de benodigde kennis opdoet, bijvoorbeeld 

via uw werkkring. We vragen u dan deze 

informatie door te geven aan het secretariat 

waarna deze door het kader beoordeeld kan 

worden. 

 

Als bij een lid wordt getwijfeld over de benodigde 

competentie, zal deze worden opgeroepen voor 

een competentietest.  

Wordt deze niet gehaald dan mogen wij dit lid 

géén verlenging van diploma meer geven. 

 

OEFENEN 

 

De data voor de maandagavond herhalingen zijn 

alweer bekend. Ze worden gehouden op 23 

september, 7 en 28 oktober, 11 en 25 november en 

9 december. 

De Toon van Wanrooij zatererdagherhaling is 

op 2 november. 

 

SPOEDCURSUS 

 

Voor dit najaar wordt er weer een spoedcursus 

gegeven mits er voldoende aanmeldingen zijn. 

Deze wordt gehouden op de zaterdagen 16, 23 en 

30 november. Het examen vindt plaats op 

maandagavond 2 december. Wellicht kent u 

iemand in uw omgeving die hier belangstelling 

voor heeft. Informatie opvragen en aanmelden kan 

via info@ehbowaalwijk.nl 

 

JUBILEUM MARTIEN KUIJS 

 

Ons lid Martien Kuijs is 12,5 jaar EHBO-er bij 

RKC, hiervoor is hij gehuldigd bij RKC. 

Namens het bestuur: Gefeliciteerd Martien! 
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