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BEDANKT 

De afgelopen  maanden zijn er veel 
evenementen geweest waarbij de inzet 
van onze EHBO-ers gevraagd werd. We  
stelden het als evenement coördinatoren 
dan ook zeer op prijs dat veel van onze 
leden reageerden op onze oproepen om 
ingezet te worden. 
 

 
 
Zoals velen van u al gezien hebben, is de 
evenementen webpagina voor EHBO 
inzet aangepast. Kijk eens op de site en 
laat weten of en wanneer u kunt helpen. 
 

DE 80 VAN DE LANGSTRAAT 

Het grootste evenement waarbij onze 
EHBO-ers ingezet worden, is de 80 van 
de Langstraat die zoals altijd in het 
tweede weekend van september wordt 
gehouden. 
 

 
 
Wij zoeken EHBO-ers die ingezet willen 
worden bij de mini-80 die gehouden wordt 
op zaterdag 14 september van 11:00 t/m 
17:00. De inzet voor de 80 zelf is nodig 
van zaterdag 19:00 t/m zondag 15 
september 16:00. 
Graag horen wij van u welke tijdstippen u 
beschikbaar bent zowel overdag als         

’s nachts. Ook willen we weten of u op 
een blarenpost wilt helpen of liever 
ingezet wordt als EHBO-er. Wij proberen 
zo goed mogelijk met ieders wens 
rekening te houden. 
 

 
 
Een aantal van onze leden heeft zich al 
aangemeld. Hebt u nog nooit dienst 
gedaan tijdens de 80? Meld u zich dan 
aan. Er zal voor gezorgd worden dat u 
met een ervaren EHBO-er mee kunt 
lopen 
 
TASSENCONTROLE 13 mei 

Op maandag 13 mei vond de jaarlijkse 
tassencontrole plaats. Maar liefst 75 
tassen werden door het 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 
brengen. 
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