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Protocol spijker in de voet 

 

Binnen onze gemeente zijn vaak 

verwondingen door spijker in de voet en 

dat vooral tijdens de corso weken en  

jeugd vakantie week. We handelen 

mogelijk allemaal verschillend en 

vergeten weleens te vertellen van een 

tetanus spuit. Een nieuwe spijker waar 

nog olie en vet aan kan zitten is  

gevaarlijker dan een roestige. We 

hebben als bestuur gemeend een 

protocol op te stellen. Deze hangt in de 

caravan en staat op de website.  

 
 

_____________________________  

 

Evenementen 

In onze gemeente zijn veel evenementen 

en we hebben er al vaak over 

geschreven. Als veel mensen helpen zijn 

we minder vaak aan de beurt en leren 

we er allemaal veel van. Om het 

secretariaat te ontlasten is het idee om 

een klein werkgroepje te vormen van 

drie mensen, die zich bezig willen 

houden met het zoeken van mensen 

voor deze evenementen. Dit ter 

ondersteuning van de coördinator 

evenementen, die namens deze groep in 

het bestuur zit. Je kunt je aanmelden bij 

het secretariaat.  

 

________________________________  

 

Lezing  

Zoals jullie weten houden we ieder jaar 

een lezing en dat is nu op dinsdag 9 

december, om 19.30 uur. Deze lezing 

wordt verzorgd door bureau 

slachtofferhulp. Na afloop is er 

gelegenheid om het jaar af te sluiten 

met een borrel en een hapje en om bij te 

praten.  

 

 
________________________________  

 

EHBO vereniging Rijsbergen  

De kogel is door de Kerk. Vereniging 

Rijsbergen gaat zich opheffen per 31 

december 2014. De leden zijn vrij om 

zich bij ons aan te melden. We hebben 

hen uitgenodigd voor onze lezing en de 

borrel na afloop om kennis met elkaar te 

maken.  

 

________________________________  

 

Redactie van de nieuwsbrief  

 

Het zou leuk zijn als de nieuwsbrief ook 

iets van de leden zou worden. Dit kan 

door stukjes aan te leveren of andere 

zaken. Nu is het een verhaal van bestuur 

naar leden, maar misschien hebben 

leden elkaar ook wat te vertellen, zoals 

hoe je een evenement helpen hebt 

gevonden, wat je van de lessen vindt, of 

recepten.  

Zijn er andere ideeën dan kan dat 

natuurlijk ook.  

We zien jullie reacties graag tegemoet.  

 

 

 

 

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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