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Van de voorzitter 
Na een voor iedereen welverdiende vakantie staat 
de start van het nieuwe EHBO seizoen weer voor 
de deur. Het bestuur hoopt van harte dat er zich 
meer vrijwilligers melden voor de groep sport-
verzorging en collecte. De groepen behoeven met 
spoed uitbereiding. De uitslag van de enquête 
gehouden onder de leden die de herhalingslessen 
in het voorjaar hebben gevolgd is zeer goed. De 
meeste leden zijn goed tot zeer goed tevreden 
over de docent, de cursus, de sfeer en de accom-
modatie. Een enkeling vond dat het niet te 
gezellig moet worden tijdens de herhalingsles. 
Ook zijn veel leden met belangstelling voor de 
cursus Eerste hulp aan Kinderen en de cursus 
Waterongevallen. Helaas moet ik u vertellen dat 
de cursus Waterongevallen niet meer door het 
Oranje Kruis wordt aangeboden. Er zijn wijzi-
gingen in het EHBO onderwijs. Door de instruc-
teurs is een nieuwe serie herhalingslessen 
voorbereid waarin de wijzigingen zijn opgeno-
men. Ik wens u een aangenaam cursusseizoen. 
 
Denkt u nog even aan de collecteweek van             
29 augustus t/m 03 september a.s.?  
Opgave via collecte@ehbo-hengelo.nl 
 
Nieuwe uitgave OK boekje 
De nieuwe, 27e, druk van het Oranje Kruis 
boekje is vanaf begin juli verkrijgbaar. 

Deze uitgave, 27e druk, vol-
doet aan de actuele richtlijnen 
van de eerstehulpverlening.          
 
Behalve tekst en foto’s zijn er 
via Layar filmpjes beschik-
baar waarin een aantal eerste-
hulphandelingen worden ge-
toond. Via de algemene 

layarpagina die voorin het Oranje Kruis boekje is 
te vinden komen in de komende tijd animaties 
beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
onderwerpen als circulatie en ontwrichting. 
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 27e druk.  

 

De prijs voor deze uitgave bedraagt  € 27,50. 

Cursussen 2016 
Eerste hulpverlener avondcursus start maan-
dag12 september. Bij voldoende deelname ook 
op woensdag 14 september 
 

AED cursus  
30 september, 28 oktober en 25 november 
 

Eerst hulp aan kinderen 
Zaterdag 8 oktober en zaterdag 26 november 
 

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

 Data herhalingslessen Blok 1 najaar 2016  
De herhalingslessen en diplomaverlengingen 
worden 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  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 

SPORT   Woe    19-10  
Blok 1 

6 t/m 10  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag 

6 Ma 24-10 Di 25-10 Woe   26-10 Do  27-10 

7 Ma 31-10 Di 01-11 Woe   02-11 Do  03-11 

8 Ma 07-11 Di 08-11 Woe   09-11 Do  10-11 

9 Ma 14-11 Di 15-11 Woe   16-11 Do  17-11 

10 Ma 21-11 Di 22-11 Woe   23-11 Do  24-11 

 
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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Collecte 2016 
Ook dit jaar mogen wij weer collecteren in 
Hengelo. Wij verwachten echter wel van onze 
leden dat zij zich hiervoor aanmelden. 

 

     Collecteweek  
29 aug t/m 3 sept. 2016 
 

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 

 
Hoe herkent u een beroerte? 
De signalen zijn bij een herseninfarct en hersenbloe-
ding grotendeels hetzelfde. 
Ze komen altijd plotseling opzetten. 

 
Vraag het informatiepakket met geheugensteuntjes aan 

om de signalen van een beroerte te onthouden. 

         www.hartstichting.nl/materiaalberoerte 

 
Nieuwtje 
Een drone die razendsnel een AED aflevert bij 
mensen die een hartstilstand krijgen.  

Het CDA roept Gedeputeerde 
Staten van Groningen via een 
motie op om daarmee te  
experimenteren. 
 

 

 

 

Van de penningmeester 
Als penningmeester heb ik u allen inderdaad iets 
nieuws te melden. Tijdens de ledenvergadering in 
april is het voorstel van het bestuur, om de contribu-
tie te verhogen, door de leden aangenomen. Dat 
betekent dus dat in 2017 de contributie verhoogd 
wordt naar € 30.00. Vele organisaties hebben hun 
prijzen verhoogd zoals het Oranje Kruis, de Lotus-
kring en de organisatie Kon. Ned. Ver. EHBO. Zij 
vragen van de vereniging ook een hogere bijdrage 
per lid om hun organisatie te laten werken. Vandaar 
dat wij mee moeten gaan. Wat ik ook dit jaar weer 
aan de orde wil stellen is het incasseren van de 
contributie. Van velen heb ik destijds een machtiging 
gekregen op basis waarvan ik rechtstreeks via de 
bank de contributie mag afboeken. Helaas werd ik 
bij diverse leden geconfronteerd met het feit dat, 
ondanks een afgegeven machtiging, de bank de 
incasso weigerde. Wat de reden is kan ik niet ver-
klaren. Het betekent wel dat ik ook voor deze leden 
een factuur moet gaan maken. Dat zijn er per jaar 
toch een kleine honderd. Ik weet, het hoort bij mijn 
werk als penningmeester maar het zou toch prettiger 
werken als de leden die destijds geen machtiging 
hadden afgegeven dit toch toe willen staan. Wilt u 
daartoe overgaan stuur mij een mailbericht en ik 
stuur u een formulier toe ter ondertekening. Zoals 
bekend heeft u na afboeking acht weken de gelegen-
heid om het bedrag terug te vragen als u het er niet 
mee eens zou zijn. Daarnaast loop ik tegen het 
volgende probleem aan. In onze ledenadministratie 
staat bij veel leden een mailadres. Ontzettend fijn als 
de vereniging u iets wil vertellen of  ik aan die leden 
een factuur kan sturen. Scheelt weer het nodige aan 
postzegels. Echter, regelmatig komen bij het verzen-
den de meldingen terug omdat het mailadres niet 
juist zou zijn. Ik verzoek u allen dringend nog eens 
na te zien of u via de mail berichten van de vereni-
ging ontvangt. Krijgt u de nieuwsbrief of van mij een 
factuur per post dan is uw mailadres niet bij ons 
bekend. U weet het misschien niet maar een postze-
gel kost op dit moment € 0.73 en dat is op jaarbasis 
een behoorlijke som aan portokosten waar best op 
bespaard kan worden. Geef indien nodig uw mail-
adres door aan het secretariaat zodat wij u makkelij-
ker kunnen bereiken. 
 
Bij voorbaat dank.


