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Van de voorzitter  
Als ik dit schrijf is het jaar 2011 al bijna ten 
einde. Het is een bewogen jaar geweest waarin 
veel is gebeurd,  mooie dingen maar ook erg 
vervelende dingen. Plotseling werden wij 
geïnformeerd over de ziekte van onze penning-
meester Arie Hubert en over de al net zo plotse-
linge ziekenhuis opname van Bert van Lienden.  
Door de ernstige ziekte van Arie moesten wij 
gedwongen op zoek naar een andere penning-
meester.  Met Bert gaat het weer helemaal goed. 
In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld dat er 
zich een nieuw bestuurslid heeft gemeld. Doordat 
wij Bert van Lienden bereid hebben gevonden de 
taak van penningmeester op zich te nemen zal 
ons nieuwe bestuurslid dhr. Niek Wellink de 
afdeling cursussen op zich nemen. Wij wensen 
beide heren veel succes in hun nieuwe functie. 
 
Wij wensen Arie en zijn vrouw Maré heel veel 
sterkte de komende tijd.  
Voor u als lezer: Arie & Maré willen liever geen 
bezoek en niet telefonisch benaderd worden, 
maar een kaartje is altijd welkom. 
 

 
Sportverzorgers en verkeersregelaars 
Op 25 november j.l. heeft de jaarlijkse feest-
avond voor de sportverzorgers/verkeersregelaars 
plaatsgevonden. Zij hebben genoten van een over 
heerlijk diner inclusief ijs en drankjes bij: 
  

 
Drienerstraat 12, 7551 HG Hengelo 074-2910495 

info@delphihengelo.nl 
 
Collecte 2012 
Noteert u de datum voor de collecte 2012 vast in 
uw agenda!!    21 t/m 27 oktober 
Nieuwe collectanten kunnen zich melden via 
info@ehbo-hengelo.nl of  tel: 2424466 voicemail      

 

Volg ons op: 
 

EHBOHengelo    @EHBOHengelo 
 
 
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
 
Het bestuur wenst u en uw gezin een 
vrolijk kerstfeest en een gezond 2012. 
Tevens nodigen wij  u en uw partner 
van harte uit op de nieuwjaarsreceptie    
       
        vrijdag 6 januari  20.00 uur. 

 
 
EHBO en wintersport 
Wintersport is een populaire manier van  
vakantie vieren.  
Per jaar gaan miljoenen mensen op naar de 
sneeuw en kou. Maar met deze vorm van sport 
gaat ook wel eens wat mis. EHBO op winter-
sportkan dus ook voor komen.  

De skiduim is een letsel wat veel bij skiërs 
voorkomt. Het komt door het vasthouden van 
de skistokken waardoor, meestal tijdens een 
val, een scheur ontstaat tussen het gewricht 
tussen het middenhandsbeentje en het eerste 
kootje van de duim. De duim wordt te ver naar 
achteren gebogen. Een skiduim wordt onmid-
dellijk pijnlijk en snel dik.  Met röntgenonder-
zoek kan worden gekeken of er geen breuken 
zijn. De scheur in het weefsel kan worden 
gezien door het inspuiten van contrastvloeistof 
in de gewrichtsholte. 
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Data herhalingslessen Blok 2 voorjaar 2012  
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 2 
1 t/m 5  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

1 Ma  16-01 Di   17-01 Woe    18-01 Do   19-01 
2 Ma  23-01 Di   24-01 Woe    25-01 Do   26-01 
3 Ma  30-01 Di   31-01 Woe    01-02 Do   02-02 
4 Ma  06-01 Di   07-02 Woe    08-02 Do   09-02 
5 Ma  13-01 Di  14-02 Woe    15-02 Do   16-02 

Blok 2 
6 t/m 10  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

6 Ma 05-03 Di 06-03 Woe   07-03 Do  08-03 
7 Ma 12-03 Di 13-03 Woe   14-03 Do  15-03 
8 Ma 19-03 Di 20-03 Woe   21-03 Do  22-03 
9 Ma 26-03 Di 27-03 Woe   28-03 Do  29-03 

10 Ma 02-04 Di 03-04 Woe   04-04 Do  05-04 

 
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 16 en 18 januari 2012 
Eerste Hulp aan Kinderen 10 maart 2012 
AED   iedere laatste vrijdag v/d maand                                   
 
Opgave via website www.ehbo-hengelo.nl 
Per  E-mail cursussen@ehbo-hengelo.nl of bel 
met Niek Wellink 074-7501533  hier kunt u 
bericht inspreken en u wordt z.s.m. gebeld. 

 

 

Ledenadministratie 
Teneinde de ledenadministratie op peil te houden 
is het noodzakelijk dat wijzigingen op tijd aan het 
secretariaat worden doorgegeven! 
Het betreft niet alleen verhuizing maar ook: 
huwelijk of scheiding, eventueel beëindiging van 
het lidmaatschap of dat de werkgever niet meer 
de kosten betaald, dit scheelt mij en de penning-
meester elk jaar weer veel uitzoekwerk. 
Ontvangt u deze nieuwsbrief per post, 

geef dan uw e-mailadres door, 
dat scheelt de vereniging portokosten, envelop-
pen en veel extra werk. 
Geef de wijzigingen schriftelijk door,  
liefst per e-mail. secretaris@ehbo-hengelo.nl of 
naar Wilderinksstraat 7-5, 7555 DS Hengelo  
 
E-mailadressen 
info@ehbo-hengelo.nl   
voorzitter@ehbo-hengelo.nl  
penningmeester@ehbo-hengelo.nl  
secretaris@ehbo-hengelo.nl  
cursussen@ehbo-hengelo.nl  
herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl  
beheer@ehbo-hengelo.nl  
sportverzorging@ehbo-hengelo.nl  

 
 

Geslaagden voorjaarscursussen 
 
Maandagmiddag Gerdien de Lange: 
A. Lemans, L.C.M. Stavast, M. Luyrink-Bonin, 
E. Borst, B.G.A. Olde Dubbelink, H.A.G.M. 
Hofste, B.W. Timmer, E. Drabbe 
 
Maandagvond cursus Marijke van Sermondt: 
D.M. Ensink-Misana, M.M.N. Jeanney, A.H. op 
den Dries, D.M. Rink-Jansen, J.A. Hut-Kooistra, 
J. Oude Rikerink, H.P.W. Driessen,  
J.A.M. Ensink, H. Brummelhuis 
 
Woensdagvond cursus Catharina Broekman: 
C. Doree, A. ten Hoopen, A. Zoomer, A. Evers, 
J.W. Brummelman, M. Borgman, Y. Genc,  
S. Koll, W. Spoelstra, A. van der Veen 
 
Proficiat met het behalen van het EHBO diploma. 


