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GROTE OEFENING IN WASPIK 

 

Graag willen wij jullie laten weten dat op 30 

mei aanstaande in Waspik een grote 

buitenoefening gehouden wordt. Deze 

buitengewoon interessante oefening mag door 

alle leden bezocht worden; zowel uit Waspik 

als uit Waalwijk. Ook zaterdagleden zijn 

welkom!! 

Samenkomst is tussen 19.00 en 19.30 in Den 

Bolder, Waspik. Wie in het bezit is van een 

EHBO tas en/of een EHBO hesje kan die 

meenemen voor de oefening. De oefening start 

om 19.30 uur. 

 

 
 

De brandweer verleent zijn medewerking door 

met een hoogwerker en een reddingsvoertuig te 

komen. 

Er worden diverse ongevals-situaties 

nagespeeld, waarbij de EHBO-ers uitgedaagd 

worden om de slachtoffers te helpen 

 

 
 

U kunt zich voorstellen dat een dergelijke grote 

oefening erg leerzaam is. Wij raden dan ook 

iedereen aan om hierbij aanwezig te zijn. 

Bovendien is het voor diegenen die de oefening 

organiseren en voorbereiden erg leuk als velen 

op de uitnodiging ingaan. Wij hopen daarom 

ook op een grote opkomst. 

Tot ziens op 30 mei.... 

EVENEMENTEN IN JUNI/JULI 
 

Traditiegetrouw is mei een heel drukke maand 

voor de EHBO-ers die diensten verrichten bij de 

vele evenementen. Als bestuur willen wij deze 

leden van harte bedanken voor hun inzet.  

 

Voor de maanden juni en juli 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 

 

RKCWAALWIJK: HULP GEVRAAGD 

 

De groep EHBO-ers die diensten doen bij de 

thuiswedstrijden van RKC is dringend aan 

uitbreiding toe.  

 

 
 

Heeft u ook belangstelling om u bij deze groep aan 

te sluiten of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met de coördinator RKC via 

rkc@ehbowaalwijk.nl 
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