
 

  

 

Veilig bouwen en slopen

  
 

 

                                                                                                                            

Het kan zijn...
.... dat je het binnenzitten nu wel een beetje zat bent. 
Je stamkroeg is dicht, je mondkapje is al maandenlang je beste vriend en ineens
is het al om zes uur donker. 
De muren komen op je af.

Je krijgt zin om wat te slopen..... 

 

Prima!
... zegt Gelling. Vooral doen!  Pot het niet op! Ga je gang en laat het eruit! 
Maar (ja, je kent Gelling onderhand wel een beetje :-) ) hij zegt wel: Als je gaat
slopen, doe het dan veilig. 

Blijf lief voor je omgeving en laat alles heel. 
Ga liever rennen, sla tegen een boksbal of schreeuw tegen de storm.
Je zult zien: veilig slopen lucht enorm op.

 

Over veilig slopen gesproken...
Gelling organiseert op 11 november  as. zijn eigen bouw- en sloopfeestje waar
hij je van harte voor uitnodigt: De actualiteitendag 'Richtlijn bouw- en
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Agenda 2020

11 november 2020 digitaal/fysiek
Bijscholing: Richtilijn bouw- en
sloopveiligheid - Actualiteitendag

 

2 december 2020
Start digitale/ fysieke OVK -
opleiding (Capelle / Woerden)

 

17 december 2020
Start digitale / fysieke vervolgmodule
MVK opleiding
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http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/


sloopveiligheid'. Op deze middag en avond leer je alles over de landelijke richtlijn
voor bouwen en slopen die de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft
opgesteld om veilig bouwen en slopen voor gemeenten, opdrachtgevers en
uitvoerende partijen mogelijk te maken. Je krijgt er ook nog een gratis diner en
een hoop nieuwe veiligheidsvrienden bij.

 

Tenslotte...
 ... hoopt Gelling jou, op één van zijn opleidingen, in herfst of winter 
spreekwoordelijk of digitaal de hand te kunnen schudden. Op gepaste afstand,
uiteraard.... maar toch. Daar verheugt hij zich op!

 

 
Met hartelijke groet, 
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
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SCHRIJF U IN voor de nieuwsbrief van Gelling
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26 januari 2021
Start digitale / fysieke OVK - MVK
opleiding voor de bouw in Houten

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid

 

Social media

 

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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