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Van de voorzitter 
Hier is alweer nieuwsbrief no. 30, de meesten 
van ons zijn weer terug van hun welverdiende 
vakantie. Allereerst wil ik jullie, mede namens 
mijn vrouw en kinderen hartelijk danken voor de 
Koninklijke Onderscheiding die ik net voor 
Koningsdag mocht ontvangen. Dit was voor mij 
de bekroning op 35 jaar vrijwilligerswerk voor de 
EHBO-Hengelo. In de vorige nieuwsbrieven is 
regelmatig gevraagd naar bestuursleden en 
vrijwilligers voor diverse taken. Hierop is van uw 
kant weinig tot geen respons gekomen. Dit 
betekend dat ons niet anders rest dan te doen wat 
in de jaarvergadering is afgesproken. Hierover 
kwam één brief van Catharina die hebben wij dan 
ook als extra mail naar de leden verstuurd. De 
inhoud vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Bert 
en ik hebben niet stilgezeten, de afgelopen 
maanden is veel werk verzet. Wij hebben 3 leden 
bereid gevonden om de openstaande vacatures op 
te vullen. Wendy Uchtmann neemt de planning 
van de herhalingslessen op zich, Janny Hut gaat 
het secretariaat op zich nemen en Henriette 
Gieskes gaat cursussen van mij overnemen. 
Wij wensen hun veel succes in hun functie. 
Ook de instructeurs zijn druk geweest met het 
maken van een serie nieuwe herhalingslessen, 
onze dank hiervoor. Natuurlijk wens ik u allen 
een fijn EHBO seizoen. 
 
Denkt u nog even aan de collecteweek van 24 t/m 
30 oktober a.s.?  
Opgave via collecte@ehbo-hengelo.nl 
 

 
 
 
EHBO diploma Een Veilig gevoel 
 

Cursussen 2015 
Eerste hulpverlener avondcursus start 7 sept. 
 

AED cursus  
25 september, 30 oktober en 27 november 
 

Eerst hulp aan kinderen 
Zaterdag 3 oktober en zaterdag 28 november 
 

Informatie over overige cursussen verkrijgbaar 
via cursussen@ehbo-hengelo.nl  
 

Data herhalingslessen Blok 1 najaar 2015  
De herhalingslessen en diplomaverlengingen 
worden vanaf heden gepland door Wendy 
Uchtmann. Wendy is bereikbaar via 
e-mail: herhalingslessen@ehbo-hengelo.nl 
Om uw diploma geldig te houden dient u herha-
lingslessen 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. 
Voor bedrijven zal een passende offerte worden 
aangeboden. 
Opgave voor herhalingslessen kan bij Wendy of 
via onze website: www.ehbo-hengelo.nl 
  

1 t/m 5  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

1 Ma  07-09 Di   08-09 Woe    09-09 Do   10-09 

2 Ma  14-09 Di   15-09 Woe    16-09 Do   17-09 

3 Ma  21-09 Di   22-09 Woe    23-09 Do   24-09 

4 Ma  28-09 Di   29-09 Woe    30-09 Do   01-10 

5 Ma  05-10 Di   06-10 Woe    07-10 Do   08-10 

SPORT   Woe    14-10  
Blok 1 

6 t/m 10  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag

6 Ma 26-10 Di 27-10 Woe   28-10 Do  29-10 

7 Ma 02-11 Di 03-11 Woe   04-11 Do  05-11 

8 Ma 09-11 Di 10-11 Woe   11-11 Do  12-11 

9 Ma 16-11 Di 17-11 Woe   18-11 Do  19-11 

10 Ma 23-11 Di 24-11 Woe   25-11 Do  26-11 

 
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. 
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Dank u wel 
Hallo allemaal, 

 

Wat was het een mooie dag gisteren! Ik heb 
gisteren niet iedereen meer kunnen spreken, langs 
deze weg wil ik je (nog eens) hartelijk bedanken 
voor al jouw inspanningen de AA Drink FBK 
Games tot een succes te brengen!  
Alles viel samen, het weer was goed, de sfeer 
fantastisch en veel mooie prestaties. En dan 
afsluiten met 2 Nederlandse records, hoe gaaf is 
dat! Bent u er de 35e editie van de AA Drink FBK 
Games volgend jaar (vooralsnog 22 mei)weer bij? 

 
Hans Kloosterman en  
Judith Claus 
 
Golazo Athletics B.V. 

 

 
Collecte 2015 
Ook dit jaar mogen wij weer collecteren in 
Hengelo. Wij verwachten echter wel van onze 
leden dat zij zich hiervoor aanmelden. 

 

   Collecteweek 24 t/m 30 oktober 2015 
 

 

JA,  wij helpen      
    ook mee!! 
 
 

“Collecteren is een kleine moeite,  
                                     het effect is echter groot” 
 
 Nieuwe collectanten gelieve zich te melden via  
 collecte@ehbo-hengelo.nl 
 

Verenigingslid 
Mooi woord, levert denk ik ook veel scrabblepunten 
op. Verder niet. 
Voor sommigen wel overigens, die zien gezel-
ligheid, familiezin, zetten een tandje bij als het 
om de vereniging gaat. Het zou alleen al mooi 
zijn als meer mensen dit deden. 
Voor inlichtingen en opgave kunt u dit schrijven 
invullen of contact opnemen met ondergeteken-
de. 
Waarom schrijf ik dat? 
 

Nog steeds is onze vereniging op zoek naar 
leden, mensen die ook familiezin hebben, wel 
eens wat extra’s willen doen. Sportverzorging 
bijvoorbeeld. Echt gezellig, hoeft ook niet zo 
vaak, af en toe een keer een avond of een 
middag. Dan hoeft Wim, onze evenementen 
coördinator, ook geen afspraken af te zeggen of 
aanvragen af te wijzen. Je gaat samen op pad. 
Altijd met een ervaren EHBO-er. Je komt op 
plekken waar je anders niet zo snel komt. Je 
leert andere mensen kennen, andere sporten, je 
bent er ook even uit. Is iedereen aan te raden. 

 
Of collecteren, een kleine moeite groot plezier. 
Al heb je maar één avond of een paar uur de tijd. 
Het levert de vereniging geld op en daardoor 
blijft de contributie laag. Dit jaar kan het zelfs in 
de zomer zodat je het nog bij daglicht kunt doen. 
De andere kant van de medaille? Hogere contri-
butie, betalen voor herhalingslessen want de 
verbandmaterialen kosten erg veel geld, als er te 
weinig leden mee doen met de sportverzorging 
of de collecte. 
 
Misschien verschillende lidmaatschappen. 
Lagere contributie voor leden die veel doen, 
hogere contributie voor leden die weinig doen 
voor de vereniging. Dan levert toch iedereen op 
zijn of haar manier een bijdrage in een financieel 
gezonde vereniging. 
Ik ga nog wel een keer langs de deur met het 
collectebusje, vind ik niet erg. Of nog een keer 
met mijn gele jasje en tasje langs het veld staan. 
Tja, ik ben verenigingslid. JIJ OOK? 
 
Groeten, Catharina


