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24 maart 1990
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Kaderinstructeurs om de
„Van Wijck wisselbeker"
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18 mei 1990 Leeuwarden
Algemene Vergadering 1990
voor leden van de
Kon. Ned. Ver. EHBO.
Inf: 03432-3004
19 mei 1990 Leeuwarden
Nationale Wedstrijd voor
districtsploegen van de
Kon. Ned. Ver. EHBO.
Inf: 03432-3004
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12 mei 1990 Utrecht
Voorjaarsvergadering van de
Ned. Ver. van Arts-Docenten
in de EHBO in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.
Inf: 070-3549111
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Reacties op brief en Voorpost

16 juni 1990 's-Hertogenbosch
Nationale Jeugd EHBO-manifestatie.
Nationale Jeugd-wedstrijden en manifestatie met demonstraties en EHBO-markt,
georganiseerd door de Stichting Jeugd-EHBO in de Brabanthallen.
Inf: 030-314731
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De verschillen tussen de leerstof voor het getuigschrift
Jeugd-EHBO en de 22e druk
van het Oranje Kruisboekje
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- prijswinnaars stiptheids
actie
- klantnummersvermelden
- mutaties adreslijst
- onderscheidingen
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- paraattas (zonder laden)
2

