14
Oktober 2014

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
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simon@ehbowaalwijk.nl
adriaan@ehbowaalwijk.nl
inge@ehbowaalwijk.nl
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mark@ehbowaalwijk.nl
wilco@ehbowaalwijk.nl

OPROEP!!
Wij zoeken onder de leden
vrijwilligers die het leuk
vinden om op een school in
Waspik jeugd EHBO mede
te verzorgen. Deze
vrijwilligers hoeven geen
instructeur te zijn!
Informatie is te verkrijgen
bij Inge:
inge@ehbowaalwijk.nl

NIEUW SEIZOEN

EVENEMENTEN

Beste leden,

In en ná de welverdiende vakantie zijn er toch
nog de nodige evenementen geweest, die wij
dankzij de inzet van vele leden tóch met de
gevraagde EHBO ondersteuning hebben
kunnen honoreren.
Het hoogtepunt was natuurlijk de jaarlijkse “80
van de Langstraat” De weergoden waren de
ruim 2600 lopers en de vele vrijwilligers gunstig
gezind. Ruim 2100 lopers hebben de mars
succesvol kunnen uitlopen.
Al deze lopers konden langs hun route en op
de verschillende posten onze EH|BO’ers tegen
komen. Zij hebben zich vele uren en met veel
enthousiasme ingezet; niet alleen tijdens de
grote 80, maar ook tijdens de mini 80 op
zaterdag middag. Wij als bestuur willen deze
vrijwilligers dan ook heel erg hartelijk bedanken
en wij hopen dat wij in 2015 wéér een beroep
op ze mogen doen.

Nu de dagen gaan korten staan wij aan
het begin van het najaar seizoen en willen
ook wij weer gaan starten met onze
herhalingslessen en diverse opleidingen.
Een paar weken geleden is er in de
plaatselijke weekbladen een bericht
verschenen waarin opgeroepen werd om
deel te nemen aan een van de vele
opleidingen die wij als vereniging ook dit
najaar en winter seizoen willen gaan
verzorgen. Er zijn al weer de nodige
datumprikker mails verzonden om
mensen op te roepen om een
herhalingsles te komen volgen. Niet
alleen voor het volgen van EHBO bij
kinderen maar ook voor de reanimatie en
voor de mensen die via de Hartstichting
hun reanimatie volgen. Al deze
opleidingen zullen worden gegeven in ons
nieuwe onderkomen in het schoolgebouw
aan de Olympiaweg 8a in Waalwijk. Maar
ook hopen wij dit najaar een opleiding te
kunnen gaan starten in Waspik. Wij als
bestuur zijn erg benieuwd naar de reactie
die wij krijgen vanuit de Waspikse
samenleving; de steun van onze leden
hier is meer dan welkom. Wij zullen
samen moeten trachten om ook hier weer
nieuw leven in te blazen zodat de locatie
Waspik levensvatbaar kan blijven nu en in
de toekomst.
Intussen zijn er al een paar
herhalingslessen gegeven en staat onze
jaarlijkse herhalings dag op 8 november
er al weer snel aan te komen. Let op! Dit
jaar is eenmalig de “Toon van Wanrooij
herhalingsdag”verplaatst naar de 2e
zaterdag in November; volgend jaar gaan
wij weer terug naar de 1e zaterdag.
Ik hoop weer velen van u te mogen
begroeten op een van onze lessen en
wens u allen een leerzaam seizoen toe.
Simon Leijtens
voorzitter

14
Oktober 2014

NIEUWE LOCATIE

JAARVERGADERING:

OPLEIDINGEN

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wij
vanaf September verhuist zijn naar het
nieuwe shoolgebouw van de Walewyc Mavo
op het adres: Olympiaweg 8A te Waalwijk.

De jaarvergadering wordt gehouden op
maandag 30 maart in Waalwijk. Zet u
deze datum alvast in uw agenda. De
jubilarissen worden ook op deze datum
gehuldigd.

Het ligt in de planning om nog dit jaar
cursussen te starten voor EHBO bij
kinderen als voor reguliere EHBO.
Enkele aanmeldingen hebben wij al
binnen, maar nog niet voldoende om
een cursus te starten.
Kent u belangstellenden in uw familieen/of kennissenkring, dan wel in uw
omgeving? Laat hen zich dan
inschrijven via onze website
www.ehbowaalwijk.nl of via ons e-mail
adres info@ehbowaalwijk.nl

LET OP: WIJZIGING
HERHALINGSZATERDAG
Nogmaals wijzen wij u erop dat
de Toon van Wanrooij
herhalingszaterdag dit jaar gehouden
wordt op zaterdag 8 november.

Alle (herhalings)lessen die eerst aan het
Vredesplein werden gegeven, worden nu in
de nieuwe locatie gegeven. Een belangrijk
punt om in dit verband te vermelden is dat
wij door de hoofdingang naar binnen
moeten en dat iedereen op tijd aanwezig
moet zijn omdat de deur niet onbeheerd
open kan blijven. Leden die later dan 15
minuten na aanvang van de les naar binnen
willen, zullen een telefoonnummer, dat
naast de deur geplakt zal worden, moeten
bellen zodat iemand de deur komt openen.

HERHALINGSDATA 2014
De nog resterende herhalingslessen van dit
najaar en die van het voorjaar 2015 vallen
op:
Locatie Waalwijk: Olympiaweg 8A
maandag 10 november [(klus-)ongevalletjes
in- en rondom het huis]
maandag 1 december (feestdagen; is dit wel
zo gezellig…..)
maandag 19 januari (winter; werk genoeg
voor de EHBO)
maandag 9 februari (leerzame quiz)
maandag 2 maart (lezing suikerziekten o.v.)
maandag 16 maart (buitenoefening)
maandag 13 april (zomer ongemakken)
maandag 20 april (tassencontrole)
Locatie Waspik: Café-Restaurant Den
Hoeck ’t Vaartje 2
maandag 17 november
maandag 8 december
maandag 2 februari
maandag 9 maart
maandag 11 mei
Deze lessen mogen door alle leden gevolgd
worden; zowel in Waalwijk als in Waspik.

AANDACHTSPUNTJES
/ VERZOEKJES:
a.

Reanimatie
herhalingslessen
Tijdens de reguliere
maandagavondherhaling zal tevens de
herhaling reanimatie verzorgd worden.
De leden die daarvoor in aanmerking
komen kunnen zich via een
datumprikker aanmelden. Voor de
lopende herhalingslessen is de
datumprikker al verstuurd. Negeer die
niet en meld u zich aan.

b.

c.

d.

EHBO BIJ KINDEREN

e.

f.

De herhalingslessen voor 2014 zijn op
dinsdag 4 november
dinsdag 25 november
Hiervoor is ook een datumprikker
uitgegaan.

g.

Wij zoeken nog meer leden
die zich in willen zetten bij
evenementen en/of bij RKC. U
kunt zich hiervoor opgeven bij
de evenementencommissie
via het e-mail adres
ec@ehbowaalwijk.nl
Wij willen u vragen om bij
betalingen en opgaven uw
lidmaatschapsnummer te
vermelden.
Als u een datumprikker krijgt,
vergeet u zich dan niet aan te
melden.
Leden zijn zelf
verantwoordelijk voor het tijdig
melden dat hun certificaat
verlengd moet worden en zijn
ook zelf verantwoordelijk om
hiervoor voldoende
herhalingslessen te volgen.
Onze reanimatiepartner de
Hartstichging heeft een nieuw
logo.
De herhalingslessen op de
maandagen beginnen om
20.00 uur. In onze nieuwe
locatie kan de deur niet
onbeheerd en onbeperkt open
blijven. Wij vragen dan ook
aan iedereen om op tijd
aanwezig te zijn.
Zijn er leden die belangstelling
hebben in een LOTUS
opleiding? Laat dit dan weten
via ons e-mail adres
info@ehbowaalwijk.nl Bij
voldoende belangstelling
kunnen wij dat regelen.

