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Secretariaat
A. Brouwers
van Deelenstraat 175 5256 JJ Heusden
T 0416 - 666 273 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

SPEK JE CLUBKAS

Zo hebben we een zevental blauwe
koffertjes over.

De Rabobank heeft een actie gehad
genaamd “Spek je clubkas”.

De naam geeft al aan dat deze actie
bedoeld was om de kas van een
vereniging of stichting te spekken.
Onze vereniging heeft hieraan mee
gedaan en op dinsdag 12 november is
bekend gemaakt dat wij een bedrag van
maar liefst 500 Euro tegemoet kunnen
zien.
Wij gaan dit geld beschikbaar stellen voor
een AED welke geschonken
gaat worden, tezamen met het
onderhoud, aan de gemeenschap van
Waalwijk. In een van de komende
nieuwsbrieven en middels onze website
zullen wij u hiervan op de hoogte houden.
Wij willen iedereen bedanken die op onze
vereniging heeft gestemd.

Mocht u interesse hebben in een van deze
koffers voor eigen gebruik, laat dit dan
weten aan de materialen commissie via
materialen@ehbowaalwijk.nl
Tevens heeft de vereniging een groot
aantal foto’s die gedigitaliseerd moeten
worden. Heeft u zin om dit voor ons te
doen? Laat het weten via
ludy@ehbowaalwijk.nl
Alvast onze dank!
HERHALINGSZATERDAG
Op 2 november werd de Toon van Wanrooij
herhalingszaterdag gehouden. In totaal
hebben 187 cursisten de herhaling gevolgd
ondersteund door een team van meer dan
40 personen waaronder kaderinstructeurs,
lotus slachtoffers, administratie, materiaal
verzorging en facilitaire dienst.

Het bestuur
VERHUIZING
U zult wellicht al vernomen hebben dat de
Walewyc gaat verhuizen. Het betekent dat
ook onze vereniging gaat verhuizen. De
materialen commissie heeft een grondige
inventarisatie gemaakt van alle materialen
die opgeslagen zijn in school. Niet alles
kan worden meegenomen en we
hebben/zullen van een aantal spullen
afscheid moeten nemen.

Er werd enthousiast gewerkt en we kunnen
met recht zeggen dat het weer een
geslaagde dag is geweest.
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NIEUWS VAN DE HARTSTICHTING

NIEUWS VAN EHBO BIJ KINDEREN

HERHALINGSDATA 2013
Even aan denken: De laatste
maandagavonden van 2013.
Noteer ze in uw agenda!
Waalwijk
maandag 25 november
maandag 9 december
Waspik
maandag 2 december
maandag 16 december

Heeft u het radiospotje van de
hartstichting al gehoord? Hierin geeft
men aan hoe men moet
borstcompressies moet geven en hoe er
beademd dient te worden. Echter je ziet
het niet. Men roept daarom op om zich
aan te melden voor een cursus
reanimatie, bijvoorbeeld via onze
vereniging.
Na het behalen van het diploma
reanimatie dient men één keer per jaar
een herhaling te volgen om zo de kennis
op peil te houden en daardoor het
diploma geldig te houden.
Het is dan ook onthutsend om te
constateren dat de herhalingsavonden
reanimatie bijzonder slecht bezocht
worden. Op één avond waren er slechts
vier cursisten terwijl er plaats is voor
veertien.
Via de datumprikker krijgt u de
gelegenheid zich aan te melden voor
een herhalingsavond reanimatie. Geef u
tijdig op en wacht niet tot het eind van
het jaar want dan geldt vol=vol.
Kom ook als u zich heeft aangemeld en
laat de instructeurs niet voor niets
komen.
De laatste herhalingsavond van dit jaar
is op 27 november. Die op 2 december
hebben we helaas moeten annuleren
wegens te weinig aanmeldingen.
U heeft de cursus reanimatie gevolgd en
behaald. Houdt uw kennis op peil en
kom op herhaling.
U weet nooit wanneer u het nodig
heeft!

Deze cursus is haast een must voor
de jonge (aanstaande) moeder en
vader, maar zeer zeker ook voor de
oma's en opa's en voor allen die
regelmatig in contact komen met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 14
jaar. Na 4 avonden opleiding, kunt u
beschikken over een certificaat. De
avond begint om 20:00 uur en
eindigen om 22:00 uur. Bij voldoende
belangstelling kan de cursus ook op
zaterdag worden gegeven. Deze
opleiding vindt plaats in de Walewyc
MAVO, Vredesplein te Waalwijk.
Cursus inhoud
U leert in deze cursus hoe
kinderspecifieke acute ziektes en
letsel te herkennen, en te
behandelen. Wat is de beste eerste
hulp en wie schakel ik verder in b.v.
huisarts of 112.
Naast allerlei kinderziektebeelden
komen ook de kinderreanimatie en
div. ander letsels ruimschoots aan
bod.
Deze interactieve cursus wordt
gegeven in kleine groepjes zodat
iedereen aan bod komt om te
oefenen.
Aanmelden
Aanmelden voor deze cursus kan
altijd. U kunt contact opnemen met
het secretariaat via
info@ehbowaalwijk.nl
of via de website het
aanmeldingsformulier te downloaden
en op sturen.

Deze lessen mogen door alle leden
worden gevolgd zowel in Waalwijk als
in Waspik.
Maandag 25 november zal door onze
verenigings artsinstructeur Dr.
Fassaert een lezing verzorgd worden
over kindermishandeling.

