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Van de voorzitter  
Als ik dit schrijf is het jaar 2014 al bijna ten 
einde. Het is een goed jaar geweest waarin veel is 
gebeurd, mooie dingen maar ook enkele verve-
lende ik noem het overlijden van Gerard Franke, 
Bertus Kuipers en Peter Leuning. Ook in het 
bestuur zijn wisselingen aangekondigd. We zijn 
druk bezig om alles weer op de rij te krijgen. Het 
is echter geen makkelijke opgave. Ons gebouw 
“De Spil” moest nodig geschilderd worden 
hiervoor is klussenbedrijf Ad van Straten 
benaderd en zoals u ziet het zit weer keurig in de 
verf. Nu moet de unit achter opgeknapt worden. 
Tijdens de jaarvergadering 2013 was er een 
agendapunt “inzet leden bij activiteiten EHBO-
Hengelo”, uit de stemming hierover is naar voren 
gekomen dat de leden best ingezet willen worden 
tijdens evenementen, bij de collecte en voor 
klussen, als men hier maar op tijd over geïnfor-
meerd wordt. In nieuwsbrief 27 heeft wederom 
de oproep om collectanten voor de collecte van 
oktober j.l. gestaan. Helaas heeft zich niemand 
spontaan gemeld om ons te ondersteunen. 
Dit is wel iets wat mij erg tegen valt. 
 
EHBO bij evenementen / overige vrijwilligers 
Slechts enkelen zijn altijd bereid om op pad te 
gaan als hulpverlener. Als lid van een afdeling 
word je met regelmaat benaderd door de coördi-
nator sportverzorging 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 vereni-
ging, aanwezig. Koningsdag, een plaatselijke 
feestweek, een voetbaltoernooi voor de jeugd, de 
avondvierdaagse. Kortom, evenementen die elk 
jaar op de agenda staan bij elke afdeling. Wat mij 
opvalt – en dat zal bij u waarschijnlijk niet veel 
anders zijn – is dat sprake is van een kleine groep 
getrouwen die bij voortduring bereid zijn om als 
hulpverlener op pad te gaan. Los van het feit dat 
ik vind dat een lid van een afdeling ook de 
bereidheid hoort te hebben om zich in te zetten, 
komt de vraag op hoe we als vereniging, plaatse-
lijk en landelijk, met deze veldwerkers moeten 
omgaan. Op mensen die bereid zijn hun vrije tijd 
op deze wijze in te vullen moeten we zuinig zijn 
en de waardering die wij terecht voor hen 
koesteren tastbaar maken. Hoe doen wij dat?--> 

Voor onze actieve vrijwilligers 
Op 28 november j.l. heeft de jaarlijkse avond 
voor de sportverzorgers/verkeersregelaars/ 
barpersoneel/instructeurs en bestuur plaatsge-
vonden. Zij hebben genoten van een over heerlijk 
diner inclusief ijs bij: 
  

 
Drienerstraat 12, 7551 HG Hengelo 074-2910495 

info@delphihengelo.nl 
 

Veilig vuurwerk afsteken    
 

 
 
KOUD VUUR BESTAAT NIET 
Elk jaar weer belanden er tientallen vuur 
werkslachtoffers in het ziekenhuis. Wat moet je 
doen als het jou of een ander gebeurt? En: hoe  
voorkom je dat? Do's en don'ts op een rijtje. 

http://www.gezondheidsnet.nl/gezellige-en  
gezonde-feestdagen/veilig-vuurwerk-afsteken 
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
Het bestuur wenst u en uw gezin fijne 
feestdagen en een gezond 2015. Tevens 
nodigen wij  u en uw partner van harte 
uit op de nieuwjaarsreceptie    

       
       vrijdag 9 januari  20.00 uur. 

    
 

Data herhalingslessen Blok 2 voorjaar 2015  
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  12-01 Di   13-01 Woe    14-01 Do   15-01 

2 Ma  19-01 Di   20-01 Woe    21-01 Do   22-01 

3 Ma  26-01 Di   27-01 Woe    28-02 Do   29-02 

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

5 Ma  09-01 Di  10-02 Woe    11-02 Do   12-02 
Blok 2 

6 t/m 10  Maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

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

7 Ma 09-03 Di 10-03 Woe   11-03 Do  12-03 

8 Ma 16-03 Di 17-03 Woe   18-03 Do  19-03 

9 Ma 23-03 Di 24-03 Woe   25-03 Do  26-03 

10 Ma 30-03 Di 31-03 Woe   01-04 Do  02-04 

 
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  
Start 14 januari 2015 
Eerste Hulp aan Kinderen 24 januari 2015 
AED   elke laatste vrijdag van de maand                              
 
Opgave via website www.ehbo-hengelo.nl 
Per  E-mail cursussen@ehbo-hengelo.nl of bel 
met Joris Reukers 074-7501533. 

 
Aanmelding voor sportverzorging 
Hallo ik ben M. T…. en wil wel sportverzorging 
doen bij jullie vereniging. 
Helaas heb ik geen EHBO diploma, maar ik heb 
goede ervaringen met geneeskunde want ik heb al 
diergeneeskunde in Syrië gestudeerd. 
Ons antwoord: als je eerst een EHBO cursus volgt 
en je het diploma hebt behaald mag jij je melden. 
 
Lotus kring Hengelo 

 
De lotus kring Hengelo wil graag  een 
nieuwe cursus starten. Zij zijn op zoek 
naar enthousiaste EHBO-ers die deze 

cursus willen volgen. De opleiding duurt 2 jaar.  
     Heb je interesse neem dan contact op met: 
 
     Lotuskring Hengelo 
     T.a.v. Jan Bosch 
     Telefoon 074-2665861 of stuur een mail naar: 
      j.a.b.o.bosch@hetnet.nl  
    


