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Nieuwe EHBO cursus  

Op maandag 3 november zijn we gestart 

met een nieuwe EHBO cursus. We 

konden 10 nieuwe mensen 

verwelkomen, die enthousiast aan deze 

opleiding zijn begonnen. Men had graag 

EHBO voor werk of voor privé situaties 

als ouder of als oppas ouder. Weten wat 

te doen, als er iets aan de hand is, is een 

drijfveer voor allen om aan deze 

opleiding te beginnen. In de reclame 

spotjes wordt dit ook gestimuleerd om 

de kosten in de gezondheid laag te 

houden en de mensen meer vertrouwd 

te maken met zelfredzaamheid. Iedereen 

zou een EHBO cursus moeten volgen en 

zeker mensen met een rijbewijs.  

 
 

Convenant met Rijsbergen 

Op deze foto zijn de twee voorzitters 

bezig om het convenant, tot samen gaan 

van de twee verenigingen, te tekenen. 

 

 
 

Inmiddels is bekend dat Rijsbergen per 1 

januari gaat opheffen en meerdere leden 

lid worden van onze vereniging. 

Natuurlijk heten wij hen van harte 

welkom. 

 

Besteding middelen EHBO 

Rijsbergen 

EHBO vereniging Rijsbergen heeft 

besloten dat vanuit hun middelen twee 

AED’s met kasten worden aangeschaft 

en geschonken wordt aan Stichting 

Zundert Hartveilig. Een geweldig mooi 

initiatief en waar we als Stichting zeer 

blij mee zijn. Eén AED komt aan de 

Nieuwmoerseweg te hangen voor de 

zuidkant van Achtmaal en de ander in 

omgeving gebied ’t Oekeltje. Op deze 

manier wordt het buitengebied weer 

beter dekkend gemaakt.  

EHBO vereniging Rijsbergen bedankt.  

 

Twee jaar HartslagNu 

HartslagNu bestond op 1 november 2014 

precies twee jaar. Inmiddels is de naam 

HartslagNu en daarmee de 

burgeralarmering bij reanimaties niet 

meer weg te denken. Zeventien regio’s 

maken gebruik van het systeem en de 

database met vrijwilligers en AED’s 

groeit nog elke dag gestaag. In twee jaar 

tijd is het aantal burgerhulpverleners 

gegroeid van 40.000 naar ruim 65.000 

en het aantal beschikbare AED’s van 

5000 naar bijna 7500. Het blijkt dat de 

burgerhulpverlening in de aangesloten 

regio’s echt leeft! 

Het aantal alarmeringen is nu gemiddeld 

12 keer per dag en in totaal is er sinds 

het begin meer dan 8500 keer 

gealarmeerd. 

 

 

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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