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WoÍd dan abonnee, dàt bÍengt u veel leesptezieí en
uw EHB0-desku

EHB0-14asazine bestaal n09 màaÍ Íuin een halfjaar, maar in de korte tijd vaí
háar bestaan heeft zij blijkens de vete positieve reacties hàd besiaamreclt í
ten volLe bewezen. Het blàd is in korte tijd hét futl-colour maandblad vooÍ
eeÍste hulpveÍteners gêwordeí. Met nÈuwe boeiende arijketeí, opiíies ei

inrorhatie. ten nieuw vrkbL.d voor de ee6te hutp.
wilt u ook elke na d djt blad op uw deurmat?

0f wilt u een coueqa van uw tH80 wreiiging een abonnenent schenken?
wilt u uw cuEisten en diplor'á cádeáutje gevenl Hebt u eenjubihns dip

nog geeD àborDemênt heeft in uw veÍeniging?
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Nederlandse

gemaakt met het nieuwe EH8o-Magàine?
Bevatt het?

kennis

ndiqheid!verhoogt

Actie: neen nu een abonnement
per 1 januari 2001 en ontvang
de rest van de nummec

Bet 030 60 24 666



EHBO-Nieuwsbrief
Nieuws van het Oranie Kruis

niêt vallên!
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Voorzitter EHBO-veÍeniging Oosterhout onderschêidên.
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Het Oranje Kruir en
automaris(hê dêÍibÍillatie
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CDA pteit voor nieuwe 'regie'
in de gezondheidszorg
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Topsport en jonge kinderen
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Geef de jeugd een EHBO toekanst

Wedstrijden ats middet niet als doel
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Goede regeling BHV
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gemeentelijke Íampenplan

Is de RIE een betaalde betediging?

Betrek de EHB0 btj het
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De rcdacie stelt zich vool

Wie maken het EHB0-Magazine?
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Agenda 2001
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