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Secretariaat
E. de Lezenne Coulander – Scheider
Massenetstraat 12 5144 WR Waalwijk
T 0416 - 348 512 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
wilco@ehbowaalwijk.nl

WE GAAN WEER BEGINNEN

NIEUWS VAN DE HARTSTICHTING

De zomer loopt op zijn einde en velen van ons
hebben weer genoten van een welverdiende
vakantie of wellicht staat deze nog voor de
deur.

De kaderinstructeurs en LOTUS staan weer
klaar om u te mogen ontvangen voor het
volgen van de herhalingslessen. Verderop in
de nieuwsbrief staan de data vermeld
Tevens komen er al aanvragen voor EHBOdiensten binnen. Kijk eens op de website of u
een paar uurtjes kunt vrijmaken.
Wij wensen u weer een leerzaam jaar toe.

CARAVAN
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, zijn
wij op zoek geweest naar een nieuwe ruimte
om onze caravan te kunnen stallen. Gelukkig
zijn we er in geslaagd een passende ruimte te
vinden. Het is bij Dolfino in Waalwijk.

Elk jaar volgen we de reanimatie herhalingsles
en we hopen het nooit in de praktijk te hoeven
toe te passen. Toch kan het moment ineens daar
zijn. Geheel onverwacht. Gelukkig bent u dan in
staat het slachtoffer te helpen. Velen van ons
hebben dit moment daadwerkelijk meegemaakt.
Geef u daarom op voor de reanimatie
herhalingsles als u hiervoor een uitnodiging
krijgt.
Wellicht heeft u het spotje van de Hartstichting
al gehoord. Men zoekt 200.000 mensen die ook
de reanimatie cursus willen gaan volgen.
Kent u zo iemand? Laat ze dan eens onze
website bezoeken. Hier kan men zich opgeven
voor een reanimatie cursus bij onze vereniging.
www.ehbowaalwijk.nl
Voor onze leden van de Hartstichting zijn de
herhalingsdata voor de reanimatie reeds
gepland. Deze worden gegeven op:
maandag 14 september
woensdag 23 september
donderdag 15 oktober
maandag 23 november
woensdag 27 januari
maandag 8 februari
donderdag 25 februari
woensdag 16 maart
Onze leden van de Hartstichting ontvangen voor
deze herhalingslessen een bericht via de
Datumprikker. Gelieve u mailbox regelmatig te
controleren.
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HERHALINGSDATA 2015/2016

HERHALINGSDATA EHBO AAN
KINDEREN

JAARVERGADERING

De herhalingslessen voor 2015/2016 zijn
op dinsdagavond op de volgende dagen:
15 september
13 oktober
24 november
26 januari
9 februari
23 februari

Noteert u het alvast?
Maandag 21 maart 2016

De maandagavond herhalingsdata voor het
seizoen 2015/2016 zijn al weer gepland.
Noteer ze in uw agenda! Houdt altijd onze
website in de gaten voor het laatste nieuws
en het onderwerp van de herhalingsavond.
Waalwijk Locatie
maandag 7 september - alleen voor onze
leden die dienst doen bij de 80.
21 september
5 oktober
19 oktober
16 november
14 december
18 januari,
15 februari
7 maart
4 april (tassencontrole)
Waspik Locatie
Deze zijn op dit moment helaas nog niet
bekend.
De Toon van Wanrooij herhalingszaterdag
wordt gehouden op 7 november.

SPEK JE CLUBKAS
Zoals elk jaar organiseert De Rabobank
de actie “Spek je clubkas”.

De naam geeft al aan dat deze actie
bedoeld is om de kas van een vereniging
of stichting te spekken. U kunt onze
verenging steunen door u als Rabobank
lid op te geven en te stemmen op Kon.
Ned. Ver E.H.B.O., Afd. Waalwijk.

