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NIEUWSBRIEF 

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

Van de voorzitter 
 
Gelukkig!! We mogen weer. 
Ik hoop dat velen van jullie het corona virus 
bespaart is gebleven of voor diegene die het virus 
wel hebben opgelopen u er goed van hersteld 
bent. 
Wij als bestuur hebben er alles aan gedaan om u 
zo goed mogelijk te informeren over zaken die 
wel en niet mochten en u zo goed mogelijk te 
beschermen tegen het virus. Al met al heeft een 
ieder zich hier perfect aan gehouden. Dank daar 
voor. 
Het was niet altijd makkelijk om een periode van 
2 jaar zonder kleerscheuren door te komen. Maar 
mede door de inzet van een aantal EHBO-ers op 
de teststraat is de schade over 2021 beperkt 
gebleven. 
Wij hopen u snel terug te zien tijdens cursussen, 
evenementen en de jaarvergadering. 
Tot gauw. 
 
Uitrusting voor Evenementenverzorgers 
 
Graag even jullie aandacht voor jullie uitrusting. 
De evenementen stromen weer volop binnen 
maar na bijna 2 jaar stil te hebben gestaan zullen 
de materialen in jullie verbandtassen vast over 
datum zijn. Wij zullen ervoor zorgen dat er 
nieuwe materialen besteld en uitgereikt worden. 
Hoe is het met jullie kleding? Past alles nog is er 
iets aan vervanging toe? Binnenkort ontvangen 
jullie hierover een e-mail. Zijn er evenementen-
verzorgers die nog geen verbandtas of kleding 
hebben? Geen probleem. 
 

 

 
 

 

JAARVERGADERING 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van 
de  84e JAARVERGADERING op:  
              DONDERDAG 21 APRIL 2022 
              aanvang 20.00 uur in  "De Spil"  
     Willem de Clercqstraat 23 te HENGELO. 
 

AGENDA 
   1.   Opening en welkom door de voorzitter 
   2.   Notulen van de Jaarvergadering 2020 
   3.   Mededelingen en ingekomen stukken 
   4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
   5.   Financieel jaarverslag van de penningmeester 
   6.   Benoeming kascontrolecommissie. 
   7.   Bestuursverkiezing 

  Aftredend:   
  B. Rozema (niet herkiesbaar) 

         T. Knippenborg (herkiesbaar voor één jaar) 
   8.  Plannen voor het komende verenigingsjaar 
   9.  Rondvraag   
  10.  Sluiting   
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op de 
jaarvergadering 2022. 
 
Met vriendelijke groeten,                
Het bestuur. 

 
 

Het gebroken hart syndroom 
 
Wat is het gebroken hart 
syndroom?? 
 
Een interessant artikel  
 
 
 

 
https://www.margriet.nl/gezondheid/cardioloog-
legt-uit-dit-is-waarom-vrouwen-rond-de-overgang-
gevoeliger-zijn-voor-het-gebroken-hart-
syndroom~b4084ba9/?referrer=android-
app%3A%2F%2Fcom.linkedin.android%2F 
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Evenementenverzorger 
 
Als lid van een EHBO afdeling word je met 
regelmaat benaderd door de coördinator evene-
mentenverzorging of je een paar uurtjes vrij hebt 
om bij een evenement aanwezig te zijn. Uiteraard 
zichtbaar, dat wil zeggen herkenbaar gekleed in 
het blauw en geel van onze vereniging, aanwezig. 
Of als verkeersregelaar in reflecterende kleding. 
Koningsdag, Nacht van Hengelo, een voetbal-
toernooi voor de jeugd, de avondvierdaagse, 
FBK-games, Enschede marathon. Kortom, 
evenementen die elk jaar op de agenda staan. 
Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren 
wordt de aanwezigheid van EHBO-ers en 
verkeersregelaars steeds vaker verplicht gesteld. 
U vindt het toch ook belangrijk dat er EHBO 
aanwezig is tijdens een sport of evenement 
waaraan één van uw familieleden deelneemt? 
Onze evenementenverzorgers voldoen aan de 
gestelde eisen volgens de nieuwe “Veldnorm 
Evenementenzorg” allen zijn in het bezit van de 
certificaten Eerste hulp bij Wandelletsel, Sport-
letsels en het certificaat Eerste Hulp bij Drank & 
Drugs.  
Wil je die ervaring ook opdoen? Neem contact op 
met Toon Knippenborg 0623041767 
 
 
Nieuwe instructeurs 
 
Wij feliciteren Annette – Marjan en Yvonne met 
het behalen van hun instructeurs diploma,  
top gedaan dames. 
Wij wensen jullie een fijne periode. 
 

 

Wijzigingen 27e – 28e druk OK boekje 
 
Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de 
nieuwe uitgave van het OK boekje 28e druk. 
Ze worden behandeld tijdens de herhalingslessen. 
En zijn meegestuurd met deze nieuwsbrief. 
 
Wilt u ook het nieuwe OK boekje ontvangen? 
Stuurt u dan een mailtje naar: 
voorzitter@ehbo-hengelo.nl  
 
Duidelijker kun je het niet laten zien 
 

 
 
https://youtu.be/Kdf1VfPBSuw 
 
Wordt collectant 
Help jij mee? Het Coronavirus heeft een grote 
impact, ook op de EHBO-Hengelo. Door alle 
maatregelen hebben 2 jaar geen inkomsten uit 
cursussen en evenementen kunnen genereren. 
Hierdoor zijn wij onze inkomsten misgelopen. 
Onze kosten gaan echter wel door. Wordt 
collectant en help de EHBO Hengelo.        
Collecteren is een kleine moeite en kost maar 
enkele uren van je tijd, het is nog leuk ook. 
 
Jij geeft je toch ook op: 
collecte@ehbo-hengelo.nl  
 
Collecteweek 23 t/m 29 oktober 2022 

 

 
JA,  wij helpen      
    ook mee!! 
 
 

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