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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 
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LEZING 
 

Afgelopen 15 februari werd een bijzonder 

interessante lezing gegeven door dhr. Aydin 

Akkaya van Novadic-Kentron. 

 

 
 

Voor een gehoor van zo’n 70 leden behandelde 

hij het onderwerp drugs. De vele soorten drugs 

werden behandeld en er werden tips gegeven 

hoe een EHBO-er het gebruik van (een 

overdosis) drugs kan herkennen en daarop te 

handelen. 

 

REANIMATIECURSUS 12 MAART 

 

 
 

Bij voldoende aanmeldingen zal in Waalwijk op 

zaterdag 12 maart van 08:30 t/m 12:30 een 

cursus reanimatie worden gegeven. De kosten 

hiervoor bedragen slechts 50 Euro. Kent u 

iemand die in vier uur een volwaardige cursus 

wil volgen? Voor meer informatie of 

aanmelden, zie onze website of verstuur een e-

mail naar info@ehbowaalwijk.nl  

Het aantal aanmeldingen is onbeperkt. 

 

 

 

SPOEDCURSUS  EHBO 

 

De eerste spoedcursus van het jaar is inmiddels 

van start gegaan.  

Onder voorbehoud van voldoende deelname gaat 

er een tweede spoedcursus van start. Deze wordt 

dan gegeven op de zaterdagen 2, 9 en 16 april 

van 08:30 t/m 15:30. Het examen is op maandag 

18 april. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Kent u 

iemand in uw omgeving die deze cursus zou 

willen volgen? 

Hij of zij kan zich aanmelden via de website of 

via info@ehbowaalwijk.nl  

 

JAARVERGADERING 

 

 
 

Maandag 21 maart 2016: Aanvang om 20:00 

Na afloop van de jaarvergadering zullen de 

jubilarissen gehuldigd worden onder het genot 

van een hapje en drankje. 

U KOMT TOCH OOK? 

 

INCASSO CONTRIBUTIE  

 

Bij deze delen wij u mede dat op of rond 1 maart 

a.s. uw contributie via incasso afgeschreven zal 

gaan worden. 

Gelieve rekening te houden met de stand van uw 

rekening. 

 

GROTE OEFENING IN WASPIK 

 

Noteert u het alvast? 

Maandag 30 mei 2016: Aanvang om 19:00 

In de komende nieuwsbrieven zult u verder op de 

hoogte worden gebracht. 
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