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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    wilco@ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid    jeroen@ehbowaalwijk.nl

Ledenadministratie  info@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
       jos@ehbowaalwijk.nl
       wilco@ehbowaalwijk.nl

Beste leden,

Het mogen verzorgen van 
herhalingslessen en opleidingen 
binnen de EHBO is in deze tijd van 
Pandemie uiteraard gehouden aan 
strikte protocollen die zijn opgesteld 
door het RIVM ,Oranje Kruis het Rode 
Kruis en Nederlandse Reanimatieraad.

Dit vraagt veel discipline van ons als 
opleiders maar natuurlijk ook van u als 
cursist veiligheid voor u maar zeker 
ook voor onze medewerkers staat 
hierbij voorop.

Onze instructeurs zijn op dit moment 
druk in de weer om een programma 
te maken samen met onze LOTUS. 
Dit bepaalt voor een belangrijk 
gedeelte hoeveel leden wij op zo’n 
maandagavond verantwoord kunnen 
ontvangen.

De data zijn reeds bekent n.l. de 
maandagavonden 12 en 26 oktober , 
23 november en 7 december. 
Als het programma klaar is zal er naar 
u een datumprikker worden gestuurd 
hier in kunt u een keuze maken op 
welke avond/avonden u wenst te 
komen.

Let op: bij het maken van een keuze 
kan het zijn dat deze datum is 
geblokkeerd omdat deze reeds vol is 
gepland noodzaak is dus maak tijdig 
een keuze zodat u misschien meerder 
avonden aanwezig kan zijn.

Belangrijk : Vol is vol maar zeker ook als 
u niet bent aangemeld mogen wij u niet 
toelaten op deze avond.

Wij gaan er vanuit dat als u op de avond 
van u keuze niet fit bent of klachten 
heeft komt u ZEKER niet naar de 
oefenavond.

Tijdens de avond houd u zich aan de 
hygiëneregels o.a. bij binnen komst u 
handen ontsmetten. 
Volg de aanwijzingen ook voor de 
looproute.

Het dragen van handschoenen en een 
mondkapje is niet verplicht als u de les 
bijwoont echter bij sommige oefeningen 
zal het dragen hiervan wel nodig zijn.
Handschoenen en mondkapjes 
maar ook ontsmettingsmiddel is ruim 
voorradig.

Tijdens de les mag u altijd nog de keuze 
maken of dat u een bepaalde handeling 
wel of niet uitvoert.
Let op : het wel of niet volgen van een 
herhalingsles is een keuze van u : 
echter bedenk als het nodig is moet u 
het wel echt kunnen.

Het maken van u keuze heeft geen 
gevolgen voor de geldigheid van uw 
diploma.
Wij proberen op deze manier zoveel 
als mogelijk onze leden op een veilige 
manier bij te scholen.

Nogmaals wij rekenen op u 
medewerking en zien u graag op onze 
oefenavonden.


