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JUBILEUM 

 

Zoals u wellicht al heeft opgemerkt, is dit 

alweer de 25ste EHBO post in onze nieuwe stijl 
 

 
 

De EHBO post wordt met veel enthousiasme 

speciaal voor onze leden samengesteld uit de 

vele nieuwtjes uit onze vereniging. 

 

TWEEDE SPOEDCURSUS EHBO 

 

De tweede spoedcursus EHBO van het jaar is 

inmiddels gehouden. 

Bijna alle kandidaten zijn geslaagd voor hun 

diploma. 

Wij feliciteren de geslaagden van harte! 

 

Kent u iemand die ook een spoedcursus zou 

willen volgen? Bij voldoende aanmeldingen 

wordt de volgende gehouden op 24 september, 

1 en 15 oktober. Het examen is op 17 oktober. 

 

GROTE OEFENING IN WASPIK 

 

Maandag 30 mei 2016: Aanvang om 19:30 

 

Verzamelen tussen 19:00 en 19:30 bij Sociaal 

Cultureel Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19 

in Waspik. Indien mogelijk graag uw EHBO-tas 

en een geel of oranje hesje meenemen.  

 
 

 
 

 

TASSENCONTROLE 

 

Op 4 april vond de jaarlijkse tassencontrole 

plaats. Vele tassen zijn door een enthousiast 

team gecontroleerd en in orde gebracht.  

 
 

 
 

 

Was u wellicht  verhinderd? Dan kunt u altijd uw 

tas meenemen naar een herhalingsavond zowel 

in Waspik als Waalwijk. Voor aanvang kunt u 

vragen of men uw tas wil nakijken en weer op 

orde wil brengen. 

 

EVENEMENTEN IN MEI/JUNI 

 

Voor de maanden mei en juni hebben diverse 

organisaties alweer een beroep op onze 

vereniging gedaan voor het inzetten van EHBO-

ers. Niet alle evenementen zijn voorzien van 

voldoende EHBO-ers. Kijkt u eens op onze 

website bij het kopje evenementen en daarna 

eens in uw agenda of u een paar uurtjes kunt 

vrijmaken om een dienst te draaien. 

Meld u zich daarbij aan via: 

ec@ehbowaalwijk.nl 
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