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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 

Bestuurslid      jeroen@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 
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TOON VAN WANROOIJ 

HERHALINGSZATERDAG 

Begin deze maand werd alweer een geslaagde 

Toon van Wanrooij herhalingszaterdag 

gehouden. Ruim 170 leden hebben de zaterdag 

bezocht wat ongeveer gelijk is aan voorafgaand 

jaar. 

De ondersteuning werd verzorgd door een team 

van ongeveer 40 mensen aan kader instructeurs, 

LOTUS, administratie, materiaalverzorging en 

catering. 

 

Kunnen er zaken wellicht ook anders? Wij 

horen het graag via info@ehbowaalwijk.nl   

 

SPEK JE CLUBKAS  
Ook dit jaar was de actie van de Rabobank een 

groot  succes. Wij kregen de cheque uitgereikt 

door een vertegenwoordiger van de Rabobank. 
 

 
 

De opbrengst voor onze vereniging was  

€ 800,75. 
 

 
 

Wij bedanken allen die op onze vereniging 

hebben gestemd! 

 

Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan 

de aanschaf van materialen voor jullie als 

cursisten. 

Wij houden u op de hoogte wat dat gaat 

worden. 

NIEUW BESTUURSLID  
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u laten 

weten dat Jeroen van Herpt zich beschikbaar heeft 

gesteld om het bestuur te komen versterken. 

Tevens werd een oproep geplaatst of er nog andere 

kandidaten waren voor deze functie. Aangezien er 

geen andere kandidaten zich hebben aangemeld, 

zal Jeroen per direct plaatsnemen in het bestuur.  

U kunt Jeroen bereiken via het 

 e-mail adres jeroen@ehbowaalwijk.nl 

Of natuurlijk persoonlijk op een van de 

oefenavonden. 

 

 
 

Wij wensen Jeroen veel succes met deze leuke 

uitdaging. 

 

OEFENEN 

Er staan voor 2019 nog een aantal maandagavond 

herhalingen op de planning. Ze worden gehouden 

op 11 en 25 november en 9 december. 

 

SPOEDCURSUS VOLGEN? 

HET KAN NOG! 

Zeer binnenkort wordt er weer een spoedcursus 

gegeven. 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 
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