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NIEUWSBRIEF 

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

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie  
 
Het bestuur wenst u en uw gezin een 
vrolijk kerstfeest en een gezond 2013. 
Tevens nodigen wij u en uw partner van 
harte uit op de nieuwjaarsreceptie  
       
        Vrijdag 4 januari 20.00 uur. 
 

 
 
 

Sportverzorging 
 
Zaterdag 10 november j.l. zijn enkele sportverzor-
gers aanwezig geweest bij het Herfst judo toernooi 
in Sporthal Veldwijk. Hieronder een reactie van 
een moeder van een van de judoka’s” 
Goedemiddag, 
Langs deze weg wil ik de medewerkers van de 
EHBO Hengelo bedanken voor de goede zorgen 
die zij gaven aan mijn dochter Verena. 
Ik was blij dat zij op een deskundige wijze de 
eerste hulp verleenden en het zekere en onzekere 
namen om haar te stabiliseren en de ambulance in 
te schakelen. Graag wil ik ook doorgeven dat het 
gelukkig goed is afgelopen met mijn dochter. Na 
onderzoek werden er geen enge dingen vastgesteld 
(er was een verdenking op nek-rugletsel) en ze kon 
dezelfde avond weer met ons mee naar huis. 
Nogmaals bedankt!!!! 
Thea van der Werf 

 

Thea van der Werf  
Geerdinksweg 141 | Postbus 546 | 
7550 AM Hengelo 

 
Collecte 2013 

Noteert u de datum voor de collecte 2013 vast in 
uw agenda!!    13 t/m 19 oktober 2013 
Dit is geen vakantieweek, mogen wij op u  
rekenen? 
Nieuwe collectanten kunnen zich melden via 
collecte@ehbo-hengelo.nl of  tel: 0646221850   
 

 
 

 
 

AED Alert heet nu: HartslagNu 
 

 
 
Beste burgerhulpverlener. 
 
Er gaat iets veranderen: de alarmeringssystemen 
AED Alert en AED Locator worden samenge-
voegd tot één nieuw systeem met de naam:    
     
                          HartslagNu. 
 
HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor 
het inschakelen van burgers bij reaninmaties. 
Vanaf 1 november 2012 wordt er met HartslagNu 
gealarmeerd en niet meer met AED Alert of AED 
Locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven 
stonden in AED Alert en AED Locator zijn nu 
opgenomen in HartslagNu. De oproepen die je 
vanaf dat moment krijgt hebben dan als afzender 
HartslagNu.  
Nederland kent 24 ambulanceregio’s. Op de 
website www.hartslagnu.nl is een kaartje te vinden 
van de verdeling daarvan over Nederland.


