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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Wat beleven we toch een vreemde tijd.
Hoe lang gaat dit nog duren? Wij missen het
contact met familie, vrienden en collega’s.
Hier kan ik geen antwoord op geven, maar ik hoop
dat we binnen enkele maanden weer “normaal”
onze dingen kunnen doen.
Op dit moment werken er nog 11 leden van onze
vereniging in de Corona teststraat. We zijn er trots
op dat zij het tot volle tevredenheid van de GGD
doen.
In tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde
datum van 15 april 2021 heeft het Bestuur vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen
besloten de Jaarvergadering door te schuiven
naar donderdag 23 september 2021 in ons
verenigingsgebouw, De Spil. De vergadering zal
plaatsvinden binnen de dan geldende regelgeving
ten aanzien van het houden van bijeenkomsten.
Financieel gaat het natuurlijk niet goed. We
hebben vrijwel geen inkomsten, maar de vaste
lasten gaan gewoon door. Wij kunnen niemand
verplichten maar wij doen een dringend beroep
op u allen om dit jaar oktober de collectebus
ter hand te nemen om ons te helpen niet in de
rode cijfers te komen. U collecteert dan in uw
eigen omgeving.
Opgave via collecte@ehbo-hengelo.nl.
Herhalingslessen seizoen 2020 – 2021- 2022
De keuze om een E-learning herhaling EHBO te
maken is zeer goed bevallen. Op een enkeling na
was iedereen zeer tevreden over de aangeboden
lesstof en de wijze waarop de cursus in elkaar zit.
Door de cursus landelijk aan te bieden hebben wij
deze cursus gedeeld met 45 afdelingen van de
KNV EHBO dit zijn bijna 1100 EHBO-ers.
Ook is er een E-learning gemaakt voor Reanimatie
en Eerste Hulp aan Kinderen.
Hoe we in het najaar de lessen gaan geven is
afhankelijk van de dan geldende regelgeving t.a.v.
COVID-19.

EHBO inzet tijdens de COVID-19
Zondag 18 mei j.l. hebben onze EHBO-ers, na
lange tijd stil te hebben gestaan, hun eerste
evenement van 2021 mogen draaien.
Het ging hier om de NN Mission Marathon
Hamburg. Deze werd gehouden op de vliegbasis
Twente. Een aparte ervaring een marathon lopen
op een vliegveld tussen de vliegtuigen door.

Voor een filmpje tussen de vliegtuigen door zie
onze facebook pagina:
https://fb.watch/50fs2J9Jy7/
Binnenkort volgen de 10 km loop voor 5000
lopers ook op vliegbasis Twente en de FBK
games in het FBK stadion te Hengelo.

Winnaar inspiratieprijs 2020
De winnaar van de Inspiratieprijs 2020 is bekend!
Normaal gesproken reiken we deze prijs natuurlijk uit tijdens de jaarlijkse Studiedag, maar dat
liep even anders. Gelukkig spreekt de voorzitter
van de Raad voor Inspiratie alle genomineerden
en de winnaar hartelijk toe. Zie link.
https://www.facebook.com/157741357663454/po
sts/3398227340281490/?d=n

Instructeurs cursus
Er hebben zich 3 dames opgegeven voor de cursus
Instructeur Eerste Hulp. Door de COVID-19
krijgen zij allen privé les. Wij wensen de dames
succes en hopen dat ze in juni het certificaat
hebben behaald.
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NIEUWSBRIEF
Zonder penningmeester.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen heb ik aangegeven dat ik mij bij de komende jaarvergadering
NIET meer herkiesbaar zal stellen. Ik ben aftreed
baar volgens de statuten en ik heb er voor gekozen
om niet nog eens voor een periode van 3 jaar het
penningmeesterschap uit te voeren.
Ondanks de diverse verzoeken aan de leden en het
benaderen van een aantal personen heeft het
bestuur tot op heden nog geen vervanger kunnen
vinden. Wij vragen ons af of er binnen onze
vereniging nu niemand is die de vereniging voort
wil helpen. Een vereniging kan uiteraard niet
zonder een penningmeester. Daarom doe ik, en
namens mijn medebestuursleden, een dringend
beroep op u leden om te overwegen die functie van
mij over te nemen. Uiteraard zal het bestuur en ik u
volledig begeleiden in deze materie. Wij hopen dat
er iemand zal zijn die de vereniging een warm hart
toedraagt en de vereniging verder wilt helpen.
Wij rekenen op een positieve reactie van u.

alle tijd die jullie in de club steken. Laat zien wat
voor een geweldige club jullie zijn en welke
veerkracht jullie hebben getoond.
Auto’s, alcohol en drugs
Het hulpverleners magazine staat deze keer in het
teken van Drank & Drugs.
Een stukje hiervan hieronder met de link naar de
bronnen.
Auto rijden en drugs. Sinds 1 juli 2017 is het
voor de politie mogelijk een bestuurder te controleren op het rijden onder invloed van drugs. Op
dat moment zijn er ook wettelijke limieten van
kracht geworden. Het controleren verloopt via
speekseltesten, onderzoek van de psychomotorische functies en oog-en spraakfuncties. Zodra de
speekseltest een positieve uitslag laat zien, moet
de verdachte bestuurder een bloedcontrole laten
doen. De limieten gelden voor stimulerende/verdovende middelen als cocaïne, cannabis,
MDMA (XTC) en heroïne.

Bert van Lienden (penningmeester)
Hulp gevraagd
Wie van jullie kan ons een aanhanger lenen en
helpen het overtollige blad achter de Spil op te
ruimen en naar de Twente Milieu te brengen?
Graag contact opnemen met onze beheerder Johan
Oude Wesselink telefoon 2424466.
Heeft u al gestemd?

Er kan vanaf nu op Kon. Ned. Ver. EHBOHengelo worden gestemd via
https://www.clubvanhetjaar.nl/kon.-ned.-ver.ehbo-hengelo. Er zijn minimaal 50 stemmen
nodig om kans te maken op de titel in de gemeente Hengelo en in de provincie Overijssel. Nu is
het tijd om zoveel mogelijk stemmen binnen te
halen. Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo en jullie
leden verdienen de waardering en erkenning voor

Maar wat zijn de effecten op het rijgedrag?
Dit is natuurlijk een stuk complexer dan bij het
nuttigen van alcohol, omdat er veel verschillende
soorten drugs zijn Cocaïnegebruik kan namelijk
iemand ernorm alert maken en overmoedig. Dit
leidt vaak tot het nemen van meer risico’s in het
verkeer en harder rijden. Cannabis kan juist weer
leiden tot minder concentratie en coördinatie.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveilig
heid/vraag-en-antwoord/drugs-in-het-verkeer
https://teamalert.nl/rijtripvrij/overige-drugs-en-autorijden/
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