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Van de voorzitter
Nog enkele weken te gaan en 2018 zit er al weer op.
Een jaar met ups en downs maar ik ben trots op wat
wij met ons allen bereikt hebben. Onze afdeling
evenementenverzorging heeft het onmogelijke waar
gemaakt. Wat een top inzetten, zeker bij het Theaterstuk Stork, 26 dagen lang inzet van EHBO-ers en
verkeersregelaars. Met speciale dank aan Rick
Klensman die tijdens dit evenement de planning op
zich heeft genomen. Helaas hebben wij veel te vroeg
afscheid moeten nemen van Herman de Wilde,
voorzitter van de KNV EHBO. Wij verliezen niet
alleen een voorzitter maar ook vriend.
De open dag was goed en leerzaam opgezet en heeft
diverse belangstellenden getrokken. De feestavond in
verband met ons 80 jarig bestaan is bezocht door 65
leden. Het was een gezellig feest met enkele hoogtepunten. Deze volgen verderop in deze nieuwsbrief.
Het bestuur verwelkomt u graag op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Lintje voor Bert van Lienden
Bert van Lienden is in Borne beter bekend als het
gezicht van de EHBO Hengelo. Vrijdagavond 23-112018 kreeg hij voor zijn vrijwilligerswerk binnen de
EHBO een lintje.

Onderhoud gebouw
In de 1e week van december is de aannemer begonnen met het vervangen van de windveren langs het
dak. Deze laten los en nodig aan vervanging toe.
Tevens moet het hele gebouw van binnen en buiten
geschilderd worden. Voor het schilderen van de
binnenkant vragen wij u ons hierbij te willen helpen.
Aanmelden graag bij het bestuur per mail of middels
een briefje in de brievenbus bij de bar.

Burgemeester Rob Welten kwam naar Hengelo om
Van Lienden te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in het
EHBO-gebouw aan de Willem de Clercqstraat. Sinds
1987 is Van Lienden actief als vrijwilliger. Eerst
binnen de volleybalsport in Deventer, sinds 1994 bij
de EHBO, waar hij al snel assistent-instructeur werd.
Daarnaast was Van Lienden de drijvende kracht als
het gaat om de organisatie van cursussen en het
binnenhalen van nieuwe cursisten. Voor velen is hij
ook een bekende en graag geziene vrijwilliger tijdens
de FBK Games waar hij vanwege zijn ervaring van
grote waarde is.

Het bestuur wenst u en uw gezin een
vrolijk kerstfeest en een gezond 2019.
Wij nodigen u en uw partner van harte uit
op onze Nieuwjaarsbijeenkomst,
vrijdag 11 januari aanvang 20.00 uur.

Collecte commissie dringend verzoek
We zijn op zoek naar leden die de collecte nieuw
leven in willen blazen, zonder extra inkomsten wordt
het moeilijk om onderhoudsklussen aan het gebouw
en aanschaf van nieuwe cursusmaterialen aan te
schaffen.
Om dit alles te bekostigen vragen wij u dringend om
u op te geven als collectant of voor de collectecommissie.
Opgave voor uw ondersteuning mogen gestuurd
worden naar: collecte@ehbo-hengelo.nl

JA, wij helpen ook mee!!
“Collecteren is een kleine moeite,
het effect is echter groot”
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Vergulde Erepenning voor KNV EHBO Hengelo.
Vrijdag 23 november 2018 reikte wethouder Mariska
ten Heuw de vergulde bronzen Erepenning uit aan
afdeling Hengelo van De Koninklijke Nederlandse
Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Dit gebeurde tijdens de viering van het 80-jarig bestaan. De
voorzitter van de EHBO Hengelo, de heer J. Knippenborg, nam de vergulde bronzen Erepenning in
ontvangst.
Tachtig jaar geleden, op vrijdag 18 november 1938,
werd de afdeling Hengelo van De Koninklijke
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken
opgericht. In al die jaren heeft de vereniging mooi en
dankbaar werk verricht. Tijdens verschillende
evenementen zorgen de vele vrijwilligers ervoor dat
alles veilig, goed en rustig verloopt. Bij de Carnavalsoptocht, de Nacht van Hengelo, de intocht van
Sinterklaas en andere evenementen kan er altijd een
beroep op de vereniging gedaan worden.
Naast de vrijwillige inzet bij de evenementen en
sporttoernooien zorgt de vereniging er ook voor dat
de EHBO’ers en BHV’ers hun kennis op peil houden
of opgeleid worden. Hiermee wil de vereniging de
continuïteit van haar diensten garanderen en de
veiligheid in de stad tijdens evenementen en sportactiviteiten waarborgen.
Erepenning
De Gemeentelijke Erepenning is een onderscheiding
voor personen of verenigingen die zich langere tijd
zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke gemeenschap.
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In memoriam – Herman de Wilde

Hierbij de tekst die is voorgelezen tijdens het
afscheid van Herman de Wilde.
https://www.koninklijke-ehbo.nl/news/641-inmemoriam-herman-de-wilde
Herhalingslessen Blok 2 voorjaar 2019
WIJZIGING: Omdat er zich te weinig leden hebben
opgegeven voor de herhalingslessen op dinsdagavond
les 1 t/m 5 en op donderdagavond les 6 t/m 10 komen
deze lessen te vervallen. De betreffende leden zijn op
de overige avonden hartelijk welkom.
Om uw diploma geldig te houden dient u herhalingslessen te volgen. Dit kan in blokken van 5 avonden
per jaar van 19.30 tot 22.00 uur dit is gratis indien het
lidmaatschap is betaald.
Of 1 dag herhaling per jaar incl. koffie/thee en lunch
voor € 85,00 p.p. van 08.30 – 16.30 uur. Deze prijs is
inclusief lidmaatschap en verlengkosten 1x per 2 jaar.
Opgave of informatie over herhalingslessen kan bij
Frits, per e-mail herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl
te bereiken of via website: https://ehbo-hengelo.nl
Blok 2
1 t/m 5

maandag

1
2

dinsdag

woensdag

donderdag

Ma 14-01

Woe

16-01

Do 17-01

Ma 21-01

Woe

23-01

Do 24-01

3

Ma 28-01

Woe

30-01

Do 31-01

4

Ma 04-02

Woe

06-02

Do 07-02

5

Ma 11-02

Woe

13-02

Do 14-02

Evenementen verzorgers
Blok 2
6 t/m 10 maandag dinsdag

Woe

20-02

woensdag

6

Ma 25-02

Di 26-02

Woe 27-02

7

Ma 04-03

Di 05-03

Woe 06-03

8

Ma 11-03

Di 12-03

Woe 13-03

9

Ma 28-03

Di 19-03

Woe 20-03

10

Ma 25-03

Di 26-03

Woe 27-03
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