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Website 

 

Door onze webmaster is hard gewerkt 

om de website up to date te houden. De 

opmaak is veranderd en er staan weer 

nieuwe zaken op. Misschien is het wel 

leuk als jullie naar de webmaster een 

mail sturen hoe je erover denkt. 

Tevens is het goed om de website aan je 

favorieten toe te voegen, want 

gemiddeld moet je toch minimaal één 

keer per week de site raadplegen.   

Je wordt er immers vrolijk van.  

 

 
 

 

Samenwerking met EHBO Rijsbergen 

 

Eind van dit jaar is er een extra leden 

vergadering van EHBO vereniging 

Rijsbergen. Dan wordt besloten hoe men 

verder wil gaan. Er zijn onvoldoende 

mensen die het bestuur willen bemensen 

en het voorstel zal worden om zich op te 

heffen en de mensen de ruimte te geven 

aan te sluiten bij Zundert. Zodra deze 

vergadering is geweest stellen we jullie 

op de hoogte wat het is geworden en dat 

we mogelijk in de gemeente Zundert 

straks verder gaan met één vereniging.  

 

 

 

Bedrijvenkring Zundert  

 

Vanuit de Stichting Zundert Hartveilig is 

er contact geweest met het bestuur van 

genoemde bedrijvenkring. In de 

bestuursvergadering werd besloten om 

een sponsering te doen van AED’s voor 

de bedrijven terreinen in Zundert. Dit is 

natuurlijk een geweldige ontwikkeling als 

we op elk terrein een extra AED kunnen 

hangen die 24-uur bereikbaar is. Verder 

vragen we de bedrijven om hun BHV ‘ers 

te stimuleren zich aan te melden bij 

HartslagNu. In onze gemeente zijn nu 

ongeveer 400 mensen daar bij 

aangemeld. De Stichting zou graag zien, 

dat binnen vijf jaar er 5% van de 

inwoners in de gemeente Zundert zijn 

aangemeld en dat zijn maar 1000 

personen. Dit moet volgens ons haalbaar 

zijn, want het is gewoon doen en 

natuurlijk een reanimatie cursus volgen. 

Zo verhogen we de overlevingskansen in 

onze gemeente na een hartfalen.  

 

 
 

 

Heb je ons nodig, benader ons dan met 

het e-mail adres van het secretariaat: 

 
secretariaat@ehbo-zundert.nl 
 

of meer van onze vereniging lezen: 
Web-site:       www.ehbo-zundert.nl  
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