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informatie kunt u vinden op www.ehbowaalwijk.nl
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https://www.facebook.com/ehbo.waalwijk
Voor specifieke vragen
Voorzitter
simon@ehbowaalwijk.nl
Secretariaat

info@ehbowaalwijk.nl

Penningmeester
		

penningmeester
@ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid

wilco@ehbowaalwijk.nl

Bestuurslid

jeroen@ehbowaalwijk.nl

Ledenadministratie info@ehbowaalwijk.nl
Hartstichting

reanimatie@ehbowaalwijk.nl

Coördinator RKC

rkc@ehbowaalwijk.nl

Evenementen

ec@ehbowaalwijk.nl

Materialen

materialen@ehbowaalwijk.nl

Opleidingen

adriaan@ehbowaalwijk.nl

Vertrouwenspersoon simon@ehbowaalwijk.nl
Kaderinstructeurs
		
		
		

adriaan@ehbowaalwijk.nl
jos@ehbowaalwijk.nl
wilco@ehbowaalwijk.nl
wilbert@ehbowaalwijk.nl

Beste leden, en leden van de
Hartstichting,
Hierbij willen we graag onze nieuwe
kaderinstructeur voorstellen:
Mijn naam is Wilbert Blankert.
Geboren in 1973 in Waalwijk.
Vader van een zoon Ryan.
Werkzaam bij Defensie als
Sergeant1 van de technische
dienst. Momenteel in de functie
als praktijkbegeleider van VEVA
leerlingen.
Ik heb in 2015 mijn EHBO
diploma gehaald omdat ik die toen
nodig had voor een sollicitatie
als ambulance chauffeur wat
uiteindelijk niet gelukt is. Wel blij
met mijn EHBO diploma.
Aangezien ik voor mijn werk ook
veel bezig ben met het geven
van instructie dacht ik bij mezelf.
Dat is ook wel leuk om dit voor de
EHBO te doen. Uiteindelijk vorig
jaar begonnen aan de cursus
instructeur EHBO. De cursus
heeft door corona veel vertraging
opgelopen maar uiteindelijk ben ik
op 13 november dit jaar geslaagd.
Helaas moeten we nog even
wachten om aan de slag te kunnen.
Ik ben ook van mening dat er
zoveel mogelijk mensen EHBO
moeten gaan halen om, als er wat
gebeurt, je kunt handelen naar wat
je is aangeleerd.
Hopelijk tot snel en alvast fijne
dagen !

Gelukkig is het ons toch nog gelukt
om in het najaar van 2021 een
spoedcursus te organiseren. De
cursisten die deelnamen zijn:
- Martijn Dekker
- Olivier Faber
- Anja Heijblom – Okkers
- Steffie van Ierland
- Bas de Kort
- Huub Lommers
- Maarten van Loon
- Gijsbert Mouthaan
- Albert Schellekens
- Tommy Soyer
- Trudy de Wit – van Hooijdonk
- Peggy Zwijgers
Wij feliciteren alle cursisten met het
behaalde resultaat!
Natuurlijk willen wij iedereen
ondanks de maatregelen betreft het
Corona virus, hele fijne feestdagen
wensen, en een gelukkig 2022! Met
hopelijk weer veel cursussen en
herhalinglessen! Tot in 2022!
Namens het bestuur met
vriendelijke groet,
Simon Leijtens (voorzitter).

