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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

Een puntje van aandacht:
Mutaties van NAW
gegevens graag altijd
naar onze
Ledenadministratie:
la@ehbowaalwijk.nl

ALWEER 1 JAAR VERHUISD
De tijd gaat snel. Wij maken alweer voor het
tweede seizoen met veel genoegen gebruik
van onze nieuwe locatie.
Iedereen is ondertussen gewend.
De materialencommissie heeft ervoor gezorgd
dat alle door ons nog te gebruiken materialen
keurig zijn opgeslagen.
Wat is er met het overbodige materiaal
gedaan?
In Hilvarenbeek bevindt zich het museum De
Dorpsdokter. Het museum geeft een overzicht
welke materialen door de tijd heen zijn
gebruikt door de dokters. Onze vereniging
heeft ook een aantal materialen geschonken
aan dit museum.

Het is aan te bevelen het museum eens te
bezoeken. U kunt het museum vinden aan de
Doelenstraat 53 te Hilvarenbeek. Kijk ook
eens op hun website:
www.museumdedorpsdokter.nl
Ben u eens benieuwd welke EHBO-materialen
zo door de jaren heen zijn gebruikt? Kijk dan
eens naar de collectie die u kunt vinden op
www.ehboverzamelaar.nl
Het is tevens gelukt om wat overbodige
materialen via internet te verkopen ten gunste
van onze vereniging.
Het verdere overtollige en onbruikbare
materiaal is weggegooid.

TOON VAN WANROOIJ
HERHALINGSZATERDAG
In 2014 werd voor het eerst de Toon van
Wanrooij herhalingszaterdag op de nieuwe
locatie gehouden. Deze dag moest daarom in
een iets aangepaste vorm worden gehouden.
Vele positieve reacties werden ontvangen op de
nieuwe opzet. Ook werden er suggesties
gegeven om het nog verder te verbeteren. Het
organisatie comité heeft deze suggesties ter
harte genomen en waar mogelijk uitgevoerd.
Het draaiboek is af en de instructeurs staan klaar
om u te mogen ontvangen.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om de
herhalingszaterdag bij te wonen op

Let wel dat de herhaling niet vrijblijvend is
maar een noodzaak om uw diploma te kunnen
verlengen.
MAANDAGAVONDHERHALING
Op de maandagavond wordt elke keer een
interessant onderwerp behandeld. Op 16
november is dit: Ook op een brommer kan
iemand zich verslikken.
Nieuwsgierig geworden? Dan zien wij u graag
in Waalwijk op 16 november!
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HERHALINGSDATA 2015/2016

HERHALINGSDATA EHBO AAN
KINDEREN

JAARVERGADERING

De herhalingslessen voor 2015/2016 zijn
op dinsdagavond op de volgende dagen:
24 november
26 januari
2 februari (let op: is gewijzigd ivp
Carnaval)
23 februari

Noteert u het alvast?

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
16 november
14 december
18 januari,
15 februari
7 maart
4 april (tassencontrole)
Waspik Locatie
23 november
De Toon van Wanrooij herhalingszaterdag
wordt gehouden op 7 november.

SPEK JE CLUBKAS
NIEUWS VAN DE HARTSTICHTING
Zoals elk jaar heeft De Rabobank de
actie “Spek je clubkas” weer
georganiseerd

Voor onze leden van de Hartstichting zijn de
herhalingsdata voor de reanimatie reeds
gepland. Deze worden gegeven op:
maandag 23 november
woensdag 27 januari
maandag 1 februari
donderdag 25 februari
woensdag 16 maart
Onze leden van de Hartstichting ontvangen
voor deze herhalingslessen een bericht via de
Datumprikker. Gelieve uw mailbox
regelmatig te controleren.

Maandag 21 maart 2016
OPLEIDINGEN:
Begin 2016 gaan wij weer een
spoedcursus EHBO en een cursus EHBO
bij kinderen verzorgen. De data zijn:
Spoedcursus:
Zaterdag 20 februari,
Zaterdag 27 februari en
Zaterdag 12 maart.
Examen: Maandagavond 14 maart
EHBO bij kinderen:
Dinsdag16 februari,
Dinsdag 23 februari,
Dinsdag 1 maart en
Dinsdag 8 maart.
De cursussen zijn nog onder voorbehoud
van voldoende deelname ingepland.
Inschrijving is dus nog mogelijk.

De Rabobank leden hebben inmiddels
hun stem uitgebracht. Wij bedanken
diegenen die een stem op onze vereniging
hebben uitgebracht.

Leden die belangstelling hebben om de
module E?HBO bij kinderen aan
certificaat toe te voegen, kunnen zich
eveneens aanmelden.

