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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

NOG MAAR EVEN!
De dagen korten, het is steeds vroeger
donker, de temperaturen dalen, kortom
het jaar is weer bijna voorbij.
Een goede gewoonte om even terug te
kijken naar datgene wat dit afgelopen jaar
ons heeft gebracht.
Maar zeker ook een moment om plannen
te maken voor het nieuwe komende jaar.
Dit is ook wat het bestuur bezig houdt
deze komende weken en dat doet een
ieder op zijn eigen wijze.
Wij kunnen terug zien op een enerverend
jaar dat begon met het overlijden van
onze erevoorzitter Toon van Wanrooij.
Wij kregen er wel een nieuw erelid bij met
Walther van Venrooy die op de
jaarvergadering werd geëerd met deze
titel.
Een jaarvergadering nieuwe stijl met een
duidelijke terugblik maar ook met een
visie voor de toekomst van de vereniging.
Niet alle maar de meeste doelstellingen
zijn dit jaar behaald. Andere zijn nog in
ontwikkeling .
Het bestuur kijkt met grote tevredenheid
terug op het jaar 2013 en wij zien met
vertrouwen de toekomst tegemoet.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk
zonder de steun van velen.
Wij willen dan ook graag langs deze weg
een ieder bedanken die op welke eigen
wijze dan ook dit afgelopen jaar de
vereniging heeft gesteund.
Wij wensen al onze leden maar zeker ook
de leden van de Hartstichting fijne
feestdagen toe en een gelukkig maar
bovenal een gezond Nieuwjaar toe.
Graag tot ziens in 2014
Het bestuur.

LEZING
Onder grote belangstelling werd op 25
november door onze verenigings
artsinstructeur Dr. Fassaert een lezing
verzorgd over kindermishandeling.
Op zeer indrukkende wijze werd aan de
hand van een aantal voorbeelden
aangegeven waar men als EHBO-er op kan
letten of het een ongelukje danwel een
mishandeling betreft als uw hulp wordt
ingeroepen.
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NIEUWS VAN DE HARTSTICHTING

NIEUWS VAN EHBO BIJ KINDEREN

HERHALINGSDATA 2014
De herhalingsdata voor de eerste
helft van 2014 zijn bekend onder
voorbehoud. Noteer ze in uw agenda!
Houdt altijd onze website in de gaten
voor het laatste nieuws en het
onderwerp van de herhalingsavond.

In de nieuwsbrief van november hebben
wij u laten weten dat het belangrijk is om
uw herhalingsles reanimatie elk jaar te
komen volgen. Wij zijn dan ook
verheugd om te constateren dat veel
leden het ter harte hebben genomen
zodat de laatste reanimatielessen
uitstekend bezocht zijn.

Recentelijk is de cursus voor EHBO
bij kinderen weer gegeven. Met
genoegen delen wij u mede dat al
onze de cursisten zijn geslaagd.
Gefeliciteerd!
Heeft u ook belangstelling om deze
cursus te gaan volgen uit interesse of
uit beroepsmatige overwegingen?
U kunt zich aanmelden voor deze
cursus door contact op te nemen met
het secretariaat via
info@ehbowaalwijk.nl
of via de website het
aanmeldingsformulier te downloaden
en op sturen.

Ook in 2014 krijgt u via de datumprikker
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.

Waalwijk
maandag 13 januari
maandag 27 januari
maandag 10 februari
maandag 24 februari
maandag 17 maart
maandag 14 april (tassen controle)
Waspik
maandag 20 januari
maandag 3 februari
maandag 17 februari
maandag 14 april
maandag 19 mei (buitenoefening)
Deze lessen mogen door alle leden
worden gevolgd zowel in Waalwijk als
in Waspik.

JAARVERGADERING

SPOEDCURSUS
ZATERDAGOPLEIDING
Zoals u weet verzorgen wij ook
spoedcursussen voor de reguliere
EHBO voor diegenen die ’s avonds
minder in de gelegenheid zijn om een
EHBO-cursus te volgen. Er zijn weer
spoedcursussen EHBO gepland.
Deze zullen gegeven worden op:
1 februari 2014 (08:30 - 16:00 uur)
8 februari 2014 (08:30 - 16:00 uur)
22 februari 2014 (08:30 - 16:00 uur)
Examen van deze data zal zijn op 24
februari 2014 in de avonduren.
Kent u iemand in uw omgeving die
hiervoor belangstelling heeft?
Aanmelden kan via het secretariaat
en via de website.
De herhalingslessen kunnen uiteraard
ook op zaterdag worden gevolgd.

Denkt u er nog aan.
De jaarvergadering zal niet
plaatsvinden in januari maar op

Maandag 31 maart 2014
om 20:00 in de Walewyc te
Waalwijk

