
Beste Leden ,

We zouden willen dat het anders was, 
maar laten we ons nog maar even aan 
de huidige RIVM-regels houden. Die 
geven aan: elkaar wat minder opzoeken 
en niet te dicht bij elkaar komen.

Dat is lastig natuurlijk als je een EHBO-
er bent maar dat betekend nu ook dat 
het onmogelijk is om te oefenen.Zeker 
als we het hebben over de handelingen 
die je zou moeten doen bij een 
slachtoffer.

Op internet zijn diverse filmpjes te 
vinden, maar dan nog blijft het er bij 
kijken je krijgt het beste resultaat als je 
ook daadwerkelijk zou kunnen oefenen 
op een LOTUS slachtoffer of eventueel 
op een pop.
De directe aanwijzingen van een 
instructeur ontbreken en er gaat toch 
niets boven het zelf doen en verrichten 
van de handeling. Helaas wij zullen denk 
ik nog wel wat langer geduld moeten 
hebben alvorens we weer daadwerkelijk 
kunnen gaan beginnen met onze 
herhalingslessen.

Een programma hiervoor ligt klaar 
indien nodig zal het seizoen wat worden 
opgerekt. Als het straks weer mag 
gaan wij direct aan de gang kunnen 
gaan en zoveel als mogelijk onze leden 
weer in de gelegenheid stellen om de 
herhalingen te gaan volgen.
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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
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

Als eerste pakken wij dan de EHBO 
herhaling op maar ook de EHAK (eerste 
hulp aan kinderen) zal zeker snel aan 
bod komen. Wat wij met onze z.g.n. 
zaterdagleden kunnen gaan doen is toch 
wel voor een groot gedeelte afhankelijk 
van het tijdstip dat het weer kan, en 
er de mogelijkheid is om met grotere 
groepen in de school samen te mogen 
komen. Wij hadden eerder het plan 
om 2 dagen aan te bieden van max. 4 
uur. Wat dadelijk kan en mag is helaas 
voor iedereen nu nog onduidelijk. Ons 
streven is natuurlijk om uiteindelijk weer 
uit te komen op onze vaste 1e zaterdag 
in november.

Zodra hier meer duidelijk over is, maken 
wij direct een plan van aanpak hiervoor.
Buiten deze herhalingen komen 
natuurlijk ook nog eens de 
herhalingslessen voor de Hartstichting 
aan de orde.

Helaas kunnen wij vooralsnog nu samen 
met u alleen maar afwachten wanneer 
wij weer voorzichtig terug mogen naar 
“het nieuwe normaal”.
Voor nu blijf gezond, help anderen daar 
waar het verantwoord kan.

Namens het bestuur met vriendelijke 
groet,
Simon Leijtens (voorzitter)


