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Inspiratieprijs van het Oranje-kruis
We waren dit jaar uitgenodigd voor de inspiratieprijs van het Oranje-kruis. Hier
hebben we een afvaardiging heen gestuurd. We zijn helaas geen 1 e geworden, maar
dat we genomineerd waren was al een hele opsteker voor ons als vereniging. Omdat
wij zo geïnspireerd zijn en willen blijven willen we ook weer een nieuwe basiscursus
Azadi starten. Dit zal plaats vinden medio april 2018. De feestdagen staan voor de
deur, dus wensen wij jullie hele fijne dagen vol inspiratie en verbondenheid.

Evenementen
Dit jaar regelt Nora Waterman voor ons met veel plezier het posten. Dit doet ze op een adequate manier
volgens het bestuur. Nora zal zodra een evenement vol is met posters die ingedeeld zijn, dit spoedig melden
via de email. U ontvangt eerst een voorlopige bevestiging en 2 weken van te voren de bevestiging.
Dit vanwege volle agenda’s van mensen. Ook vragen omtrent kleding en materialen
kunt u stellen.
Donderdag 5 april 2018 en maandag 9 april 2018 van 20:00-22:00 uur in de Hussel
een avond die in het thema staat van een evenement. Dit is bedoeld voor de
evenementhulpverleners onder ons.

Reddingsbrigadeleden & EHBO herhalingsles!
Zaterdag 9 december start om 09.00 de eerste
herhalingsles speciaal voor genodigde
Reddingsbrigade de Streek leden.
Deze EHBO herhalingsles is aangevraagd door het
bestuur van Reddingsbrigade de Streek. Zij
faciliteren deze les ook en het wordt dan ook
georganiseerd in de Bink.
Heb je geen uitnodiging gehad voor deze les maar
je bent wel lid van de Reddingsbrigade de Streek?
Doen dan alstublieft navraag bij het bestuur van
de reddingsbrigade en volg de gewone reguliere
lessen zoals je gewend bent in de Hussel.
We zullen volgend jaar ook een groep
reddingsbrigade leden her diplomeren,
althans een poging wagen.

Reanimatie

Pleisteractie 2018

Reanimatie is een verplichte cursus voor iedereen.
Ook voor de leden van de Reddingsbrigade. Zowel
voor de basiscursisten als diegene die de
herhalingsles volgen.
Vergeet u dus ook niet op te geven voor de
reanimatie, inschrijven via de website,
www.ehbo-stedebroec.nl.

Ook in 2018 wordt de Pleisteractie weer gelopen.
U kunt zich hiervoor opgeven via de email:
pleisteractie@ehbo-stedebroec.nl

Heeft u suggesties of mededelingen, stuur een e-mail naar pr@ehbo-stedebroec.nl

