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Afsluiting jaar 2014 en kennismaken 

met EHBO leden Rijsbergen  

 

Op dinsdag 9 december hadden we onze 

jaarlijkse lezing. Deze stond in het teken 

van slachtofferhulp. We kregen een zeer 

betrokken verhaal over het werk van en 

bij bureau slachtofferhulp. Het werd 

duidelijk, dat er veel gedaan wordt bij 

bureau slachtofferhulp.  

 

Na deze lezing werden de leden van 

EHBO Rijsbergen welkom geheten met 

een brief en een kleine attentie.  

 

Hierna was het nog een gezellig 

samenzijn met een drankje en een hapje 

om het jaar af te sluiten en ervaringen 

uit te wisselen.  

 

---------------------------------------------- 

 

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN 

GELUKKIG NIEUWJAAR  

 

We zijn weer bijna op het eind van 2014 

en sluiten dit altijd af met een gezellig 

Kerstfeest.  

Helaas zijn er mensen in onze omgeving, 

die op deze dagen toch eenzaam zijn of 

niet het geld hebben om dit met het hele 

gezin te kunnen vieren. Het is zelfs zo, 

dat er een actie is van de Voedselbanken 

om deze mensen van eten te voorzien.  

Laten wij daar aan denken, als we aan 

een goed gevulde dis zitten.  

Prettige Kerstdagen.  

 

 

Tevens wensen wij iedereen voor 2015 

alle goeds toe met weer nieuwe 

uitdagingen in het vooruitzicht. 

 
-------------------------------------------  

Kinderen beloond voor EHBO 

caravan 

 

Tijdens het kindercorso was onze EHBO 

caravan zo goed nagebouwd, dat wij als 

vereniging deze kinderen daarvoor nog 

wilde bedanken. Dit is gedaan op 

woensdag 10 december. Al deze 

kinderen hebben een EHBO tasje 

gekregen, zodat zij bij het bouwen van 

de wagen een pleister kunnen plakken. 

In de toekomst hopen we weer jeugd 

EHBO te gaan geven in Zundert.  

De eerste kandidaten zijn er dan 

mogelijk al.  

 

 

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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