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Secretariaat
E. de Lezenne Coulander – Scheider
Massenetstraat 12 5144 WR Waalwijk
T 0416 - 330 329 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
jolanda@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
inge@ehbowaalwijk.nl
Bestuurslid
ludy@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
johan@ehbowaalwijk.nl
jos@ehbowaalwijk.nl
mark@ehbowaalwijk.nl
wilco@ehbowaalwijk.nl

JAARVERGADERING
Op 31 maart werd onder grote opkomst de
54ste jaarvergadering gehouden.
Onze voorzitter refereerde er aan dat onze
vereniging dit jaar maar liefst 55 jaar bestaat.

Deze avond zijn tevens 41 jubilarissen
gehuldigd.

Foto’s: Met dank aan Ad van Breugel

BUITENOEFENING
Tijdens deze vergadering werd medegedeeld
dat onze secretaris mevr. A. Brouwers na vele
jaren zich niet meer herkiesbaar heeft gesteld.
Zij werd hartelijk bedankt voor haar inzet.

Beste leden,

Het bestuur heeft mevr. Edith de Lezenne
Coulander bereid gevonden het secretariaat op
zich te nemen. De vergadering heeft hiermee
ingestemd.

WIJZIGING HERHALINGSZATERDAG

Op 19 mei wordt in Waspik een buitenoefening
georganiseerd.
Tijdens de buitenoefening zijn er verschillende
ongevalscenario's in carrouselverband.
Alle leden zijn uitgenodigd om deel te nemen
aan deze oefening.
Wij vragen u wél om uw aanwezigheid vooraf
kenbaar te maken via
inge@ehbowaalwijk.nl
De avond start om 19.30 in café Den Hoeck in
Waspik.
Wij hopen velen van u op 19 mei te kunnen
begroeten.
Met vriendelijke groeten,
Inge

Let op: De Toon van Wanrooij
herhalingszaterdag is door omstandigheden
verplaatst naar zaterdag 8 november.
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manager. Naast Nederlands, beheers ik
ook de talen Engels, Duits en
Spaans. Frans en Italiaans heb ik ook
geleerd, maar daarmee heb ik te weinig
ervaring opgedaan om te kunnen stellen
dat ik die talen beheers.
Verder heb ik als hobby's naaien, breien,
quilten, borduren, fotografie, wandelen en
fietsen. En ik pas enkele keren per week
op mijn 4 kleinkinderen. Het woord
"verveling" komt in mijn woordenboek
dus niet voor.
Ik hoop dat ik mijn nieuwe taak tot volle
tevredenheid van iedereen zal kunnen
uitoefenen, maar heb er zelf wel
vertrouwen in.

BARCODE PASJES
Leden die nieuwe barcode pasjes willen
hebben voor de registratie kunnen dit
aangeven bij de webmaster op e-mail
adres: webmaster@ehbowaalwijk.nl

TASSENCONTROLE
Op maandag 14 april heeft de jaarlijkse
tassencontrole plaatsgevonden.
Ruim 60 leden hebben van de
mogelijkheid gebruikt gemaakt om hun
EHBO-tas weer helemaal compleet te
maken.

Edith.

LEDENADMINISTRATIE

Beste allemaal,
In deze nieuwsbrief krijg ik de gelegenheid
om mij aan jullie voor te stellen. Tijdens de
jaarvergadering van 31 maart heb ik nl. het
secretaris-stokje van Angelique
overgenomen.
Ik ben in 1952 geboren en woon vanaf 1973
in Waalwijk. Daarvoor woonde ik in Den
Bosch en in Mexico-stad.
Vanaf 2000 ben ik lid van de vereniging, en
al die jaren met veel plezier. Aanvankelijk
volgde ik de zaterdag herhalingslessen en
deed ik geen diensten. Sinds ik per 1 januari
2013 vrijwillig mijn baan opgezegd heb, ga
ik naar de maandag avond herhalingen en
ben ik al enkele keren actief geweest bij een
evenement.
Onlangs werd ik door Jolanda benaderd met
de vraag of ik de nieuwe secretaris wilde
worden. Heb er niet zo heel lang over
nagedacht en heb toen ja gezegd. Ervaring
met dergelijk "werk" heb ik wel. Zo ben ik 9
jaar lang de secretaris geweest van
Liedertafel Oefening en Vermaak te
Waalwijk. Mijn betaalde banen betroffen
ook secretarieel werk; de laatste 14 jaar was
ik Management Assistente bij Mega
Ceramics voor de export en verkoop

Het bestuur heeft Mevr. Janny de Ruijter
bereid gevonden om het verzorgen van de
ledenadministratie over te nemen van Jan
Brouwers.
Heeft u iets door te geven wat betrekking
heeft op de ledenadministratie zoals een
verhuizing of wijziging e-mailadres?
Geef het dan door aan:
la@ehbowaalwijk.nl

Was u verhinderd? Dan kunt u altijd uw
tas meenemen naar een herhalingsavond
zowel in Waspik als Waalwijk. Voor
aanvang kunt u vragen of men uw tas wil
nakijken en weer op orde brengen.

