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NIEUWSBRIEF 

Voor reacties op of copy voor de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@ehbo-hengelo.nl 

Van de voorzitter 
Na een voor iedereen welverdiende vakantie staat 
de start van een nieuw EHBO seizoen weer voor 
de deur. De instructeurs zijn druk in de weer 
geweest om een gevarieerd lesprogramma in 
elkaar te zetten. De nieuwe statuten en huishou-
delijk reglement zijn goedgekeurd en we hebben 
een door de notaris ondertekend exemplaar 
ontvangen. Aan een digitale versie wordt 
gewerkt. De werkgroep Veldnorm evenementen-
zorg heeft prima werk geleverd, binnenkort volgt 
de uitleg aan instructeurs een evenementenver-
zorgers. Hieruit zullen ook trainingen voortko-
men en zullen wij naar een nieuwe vorm van 
Eerste Hulpverlening overgaan. De onderschei-
dingen gaan op de schop, medailles komen te 
vervallen er komen nieuwe draaginsignes. De 
uitreiking hiervan wordt vanaf nu gedaan door de 
voorzitter van de afdeling, wil het bestuur graag 
dat er iemand van het district komt dan moet dit 
worden aangevraagd. Rest mij nog iedereen te 
bedanken voor zijn/haar inzet op welke wijze 
ook. Dank voor jullie inzet, zonder vrijwilligers 
kan onze vereniging niet bestaan. BEDANKT !! 
 
 
Cursussen 2019 
Eerste hulpverlener avondcursus start maandag 
09 september en op woensdag 11 september. 
Tevens start er een dagcursus op 16 september. 
 

AED cursus  
20 sept, 04 okt, 15 en 29 nov en 13 dec. 
 

Eerst hulp aan kinderen 
Zaterdag 14 september 
 

Informatie over overige cursussen verkrijgbaar 
via cursussen@ehbo-hengelo.nl  

 
Dankwoord 
Tijdens onze vakantie ben ik getroffen door een 
hartinfarct. Inmiddels ben ik geopereerd en heb 3 
bypasses ontvangen. Het herstel gaat echter nog 
even duren. Mede namens mijn vrouw wil ik een 
ieder bedanken voor de ontvangen berichten, 
kaarten, bloemen en cadeau ’s. Dit draagt zeker 
bij aan mijn herstel. 
 
Toon en Rita Knippenborg 

Data herhalingslessen Blok 1 najaar 2019 
De herhalingslessen en diplomaverlengingen 
worden gepland door Frits Koning ter Hege.       
Frits is bereikbaar via 
e-mail: herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl 
Om uw diploma geldig te houden dient u herha-
lingslessen te volgen. Dit kan in blokken van 5 
avonden per jaar van 19.30 tot 21.30 uur dit is 
gratis indien het lidmaatschap is betaald.  
Ook kunt u 1 dag herhaling per jaar volgen van 
08.30 tot 16.30 uur. De kosten van deze dag 
herhaling bedragen € 85,00. Deze prijs is 
inclusief koffie/thee, lunch, lidmaatschap en 
verlengkosten 1x per 2 jaar. Heeft u vragen over 
de dag herhaling neemt u dan gerust contact met 
ons op. 
 Voor in company lessen bij bedrijven zal een   
 passende offerte worden aangeboden. 
 Opgave voor herhalingslessen kan bij Frits of    
 via onze website: www.ehbo-hengelo.nl 
  

 Blok 1 
 1 t/m 5      maandag      dinsdag       woensdag     donderdag 

1     Ma  09-09     Di   10-09     Woe   11-09     Do   12-09 
2     Ma  16-09     Di   17-09            Woe   18-09     Do   19-09 
3     Ma  23-09     Di   24-09          Woe    25-09     Do   26-09 
4     Ma  30-09     Di   02-10     Woe    03-10     Do   04-10 
5     Ma  07-10           Di   08-10     Woe    09-10     Do   10-10 
     

 Blok 1 
   6 t/m 10      maandag      dinsdag      woensdag     donderdag 

6     Ma 28-10     Di 29-10     Woe   30-10     Do  31-10 
7     Ma 04-11     Di 05-11             Woe   06-11      Do  07-11 
8     Ma 11-11     Di 12-11     Woe   13-11      Do  14-11 
9     Ma 18-11     Di 19-11     Woe   20-11     Do  21-11 
10     Ma 25-11     Di 26-11     Woe   27-11      Do  28-11 

 
Een ieder wordt ingedeeld naar zijn/haar 
opgegeven voorkeur. Alleen leden die vorig 
jaar hun diploma hebben gehaald of zij die lid 
zijn geworden, moeten zich opgeven. Wijziging 
in de voorkeur z.s.m. doorgeven anders wordt 
men ingedeeld op de bij ons bekende voorkeur. 
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Collecte 2019    
 

Langs deze weg doe ik nogmaals een 
beroep op u om onze vereniging een 
financiële steun in de rug te geven. Jaar-
lijks wordt door ons een collectevergun-
ning aangevraagd en werd in het verleden 
door velen een avond of meer langs de 
deuren gegaan. Jaarlijks kwam er een flink 
bedrag binnen waarmee  wij, als vereni-
ging, ervoor konden zorgen dat in en om 
de Spil dingen aangepakt konden worden 
en onze evenementenverzorgers goed 
uitgerust op stap konden gaan. Maar helaas 
is het in de afgelopen 2-3 jaren niet meer 
gelukt om het organisatorisch goed op de 
rit te krijgen. Een nieuwe coördinator 
hebben wij helaas nog niet kunnen vinden 
zodat het weer een groot vraagteken zal 
worden wat in 2019 de opbrengst zal zijn. 
Onze secretaris heeft ruim een maand 
geleden een beroep op alle leden en 
cursisten gedaan om zich aan te melden als 
collectant en dat heeft 16 reacties opgele-
verd. Gelukkig meer personen dan de 
afgelopen tijd. Maar voor onze begrippen 
nog te weinig. 
In de jaarvergadering heb ik bij de jaarcij-
fers aangegeven dat in Borne een bedrag 
van ruim € 6000,00 werd opgehaald. Dat 
zou toch in Hengelo ook mogelijk moeten 
zijn denken wij. Daarom doen wij via deze 
nieuwsbrief nogmaals een beroep op u 
allen om u op te geven als collectant. Al 
zou u alleen maar op een avond in uw 
straat langs de deur gaan, dan worden toch 
al circa 400 straten bezocht. Met de 
opbrengst kunnen we er voor zorgen dat 
bijvoorbeeld het lidmaatschap en/of 
cursusgelden nog niet verhoogd hoeft te 
worden.  
 

 
 

Ik vraag jullie dan ook om 1 avond hier-
aan deel te nemen, dus 1 avond collecte 
lopen voor de vereniging, want met z'n 
allen krijgen we meer voor elkaar.   
Geef je op via collecte@ehbo-hengelo.nl  
 
Of meld je aan in ons gebouw  ”de Spil 
” bij een van onze barmedewerkers. 

 
Collecteweek 14 t/m 19 oktober 2019 

 

 
JA,  wij helpen      
    ook mee!! 
 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 

 

Collecteren is vrijwillig,         

     Maar niet vrijblijvend. 

 We hebben uw hulp nodig! 
 

De wc is in de toekomst niet alleen de plek waar je 
van overtollige ballast bevrijd wordt. Imec Neder-
land in Eindhoven test op muziekfestival Lowlands 
momenteel een wc-bril met sensoren. Wie op 
Lowlands plaatsneemt op dit toilet, weet even later 
wat zijn of haar bloeddruk en hartslag is. Ook meet 
de toiletpot het zoutgehalte van de urine. En met een 
lampje en een sensor wordt ook het zuurstofgehalte 
in het bloed gemeten. 

 
Voor meet informatie: 
https://www.hartpatienten.nl/nieuws/wc-meet-hartslag-
en-bloeddruk-de-billen

     WC meet hartslag en bloeddruk via de billen 
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