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CURSUS EERSTE HULP AAN KINDEREN

Wij hopen dat u een goede jaarwisseling heeft
gehad en wensen u het allerbeste voor het
komende jaar.
GOEDE VOORNEMENS

Mogelijk heeft u ook goede voornemens
gemaakt. Wellicht nog niet of er kan er nog
eentje bij. Dan doen wij u graag een suggestie:
Het is opgevallen dat de herhalingslessen
minder worden bezocht dan in het verleden. Let
wel dat de herhaling niet vrijblijvend is maar
een noodzaak om uw diploma te kunnen
verlengen.
Kom dan ook naar de volgende herhalingsles.
Raadpleeg de data op onze website.
Zo wordt op 15 februari een lezing gehouden
met als onderwerp: “Drugs”
Wij heten u van harte welkom!
Er is ook nog een tweede manier om uw kennis
op peil te houden en dat kan door het draaien
van EHBO-diensten tijdens evenementen. Heeft
u nog nooit op een evenement dienst gedaan?
Geef u dan eens op, al is het voor een paar
uurtjes. U loopt altijd mee met een ervaren
EHBO-er. Op onze website kunt u onder het
kopje evenementen de aanvragen vinden.
Zo zijn er bijvoorbeeld op 20 maart maar liefst
26 EHBO-ers nodig om van 11:00 t/m 16:30 de
Drunense Duinenloop te kunnen voorzien van
voldoende EHBO-ers.

Volgende maand start de cursus Eerste Hulp Aan
Kinderen (EHAK). De lesdata zijn op de
dinsdagen 16 februari, 23 februari en 1 maart.
Kent u iemand die deze cursus zou willen volgen
of wilt u zelf uw certificaat uitbreiden met deze
module? Voor meer informatie of aanmelden, zie
onze website of verstuur een e-mail naar
info@ehbowaalwijk.nl
SPOEDCURSUS EHBO
Om nog eens onder uw aandacht te brengen:
De eerste spoedcursus die volgend jaar gegeven
wordt, zit vol. 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 kunnen zich aanmelden via de website
of via info@ehbowaalwijk.nl
JAARVERGADERING

Noteert u het alvast?
Maandag 21 maart 2016

