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Van de voorzitter 
Voor velen van u zit de vakantie er weer op, wij 
hopen dat u terug kunt kijken op een geslaagde 
vakantie, zonder ongevallen.  
Het Forza team heeft haar1e  belronde gehad, op 
dit moment wordt er geëvalueerd wel kan ik u 
vast zeggen dat het bellen enkele sportverzorgers, 
collectanten en een misschien een bestuurslid 
heeft opgeleverd. Helemaal super. 
De sportverzorgers hebben uit de opbrengst van 
de collecte en een bijdrage van Electromach hun 
buitenjassen in ontvangst genomen 
Ook werd 1 jubilaris in het zonnetje gezet:  
40 jaar lid dhr. Victor Holmam 
Door dhr. Den Outer van het District Overijssel 
werd dhr. Holman onderscheiden met de zilveren  
dr. C.B. Tilanus jr. penning. Tevens heeft dhr. 
Holman de verenigingsspeld en mevr. Holman 
een bloemetje ontvangen. 
 

 
 

 
 
Nieuwe uitgave OK boekje 
De 26e druk van het Oranje Kruis Boekje wordt 
begin augustus verwacht 
Deze uitgave, 26e druk, voldoet aan de actuele 
richtlijnen (2011) van de eerstehulpverlening.          
 

Wilt u ook in het bezit  
komen van de nieuwste  
uitgave van het OK boekje?   
Stuur dan een e-mail naar      
info@ehbo-hengelo.nl  
o.v.v. OK boekje 26e druk.  
 
De prijs voor deze uitgave 
bedraagt  € 27.50. 
 

           
 

 
Een antwoord op uw vragen 
12 vragen over insectenbeten 

Een rode bult? Jeuk? 
Een rode bult? Jeuk? ’t Is weer zo ver: een mug, 
wesp of teek heeft je te pakken gehad. Gelukkig 
zijn insectenbeten goed te bestrijden.  

 
 
http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/artikel
en/5595/12-vragen-over-insectenbeten 
 
Vergoeding cursussen 
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (een 
deel van) de kosten van een Eerste hulp cursus. 
Het behalen van een officieel erkend diploma is 
dan wel noodzakelijk.  Wanneer u wilt weten 
welke verzekeraars een vergoeding geven, gaat u 
naar www.zorgplanet.nl  en zoek op ‘cursus’.  
U kunt dit rechtsboven invoeren. 
 
U kunt dan aangeven welke cursus u heeft 
gevolgd en welke vergoeding u krijgt van uw 
verzekeraar. 
 
Sportverzorging 
De sportverzorgers hebben hun buitenjassen 
ontvangen. Tijdens inzetten vindt het publiek dat 
we er goed en verzorgt en goed zichtbaar bij 
lopen. De jas heeft afritsbare mouwen, dus is hij 
ook in de zomer te gebruiken. In de winter een 
wollen vacht zodat de sportverzorger geen kou 
hoeft te lijden. Waterdicht om droog te blijven, 
dit is getest tijdens het markconcert in Hengelo. 
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 Data herhalingslessen Blok 1 najaar 2011  
Om uw diploma geldig te houden dient men 
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  2 dagen herhaling per jaar incl. koffie/thee en 
lunch voor € 100,00 p.p. van 09.00 – 15.00 uur. 
Opgave via: herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl 
of via onze website: www.ehbo-hengelo.nl 
  

Blok 1 
1 t/m 5  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

1 Ma  12-09 Di   13-09 Woe    14-09 Do   15-09 
2 Ma  19-09 Di   20-09 Woe    21-09 Do   22-09 
3 Ma  26-09 Di   27-09 Woe    28-09 Do   29-09 
4 Ma  03-10 Di   04-10 Woe    05-10 Do   06-10 
5 Ma  10-10 Di  11-10 Woe    12-10 Do   13-10 

Blok 1 
6 t/m 10  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

6 Ma 31-10 Di 01-11 Woe   02-11 Do  03-11 
7 Ma 07-11 Di 08-11 Woe   09-11 Do  10-11 
8 Ma 14-11 Di 15-11 Woe   16-11 Do  17-11 
9 Ma 21-11 Di 22-11 Woe   23-11 Do  24-11 

10 Ma 28-11 Di 29-11 Woe   30-11 Do  01-12 

 
 
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. 
 
 
 
Nieuwe cursussen 
 
EHBO  
Start 12 - 14 september 2011 
Eerste Hulp aan Kinderen 24 september 2011 
AED   open inschrijving                                   
 
Opgave via website www.ehbo-hengelo.nl 
Per  E-mail cursussen@ehbo-hengelo.nl of bel 
met Bert van Lienden 074-2668374 

 
 
 
 
 

 
Sportletsel 
Weet wat u moet doen bij een hersenschudding? 
Heeft een sporter na een val of botsing last van 
misselijkheid, evenwichtsproblemen en is deze 
duizelig en gevoelig voor licht? Dan bestaat er een 
kans dat deze last heeft van een hersenschudding. In 
zo'n geval is het belangrijk de ernst van de hersen-
schudding in te schatten en te bepalen of het verant-
woord is of een speler terugkeert naar de wedstrijd. 
In samenwerking met Hersenstichting Nederland en 
NOC NSF heeft de KNVB de instructiekaart 
'Hersenschudding? Wat te doen!' ontwikkeld. Deze 
vertelt precies waar je alert op moet zijn en welke 
klachten van de sporter kunnen duiden op deze 
blessure. Daarnaast helpt de kaart te bepalen of het 
verantwoord is een speler terug te laten keren naar de 
wedstrijd en welke cognitieve testen er gebruikt 
kunnen worden om de ernst van de hersenschudding 
in te schatten. 

                 
 
 
Collecte 2011 
 
   Collecteweek 17 t/m 22 oktober 2011 
 

    
 

 JA,  wij helpen ook mee!! 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 
 
           opgave via:       info@ehbo-hengelo.nl


