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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. In de vorige nieuwsbrief heb ik de hoop 
uitgesproken dat er zich meer vrijwilligers 
zouden melden voor de groep evenementenver-
zorging en collecte. Deze groepen behoeven met 
spoed uitbereiding.  
Verderop leest u hier meer over.  
EHBO is topsport.  
Voor velen van u is het een hobby. Je hebt leuke 
en leerzame herhalingslessen waar je gelijkge-
stemden ontmoet. Maar daarnaast zorgt u als 
hulpverlener er ook voor dat het in huis, op straat 
en op de werkplek een stuk veiliger is. Om er 
voor te zorgen dat onze hobby meer is dan alleen 
dat, blijven we trainen om onze kennis en 
vaardigheden op peil te houden. En dat maakt de 
hulpverlener een topsporter.  
 
Bijgesloten vindt u nog een bestandje genaamd 
vrijwilligersbeleid. Graag willen wij u vragen dit 
formulier goed door te lezen en ingevuld retour te 
sturen middels de daarvoor bestemde button met 
info@ehbo-hengelo.nl  
Wij staan echt te springen om vrijwilligers. 
We hebben nu evenementen af moeten zeggen, 
dit kan toch niet. 
Wij zien uw positieve reactie graag tegemoet. 
 
Ik wens u een aangenaam cursusseizoen. 
 
Uw voorzitter. 
 
 
Cursussen 2017 
Eerste hulpverlener avondcursus start maan-
dag11 september. Bij voldoende deelname ook 
op woensdag 13 september 
 

AED cursus  
29 september, 20 oktober en 24 november 
 

Eerst hulp aan kinderen 
Zaterdag 7 oktober en zaterdag 25 november 
 

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

 
 

Data herhalingslessen Blok 1 najaar 2017 
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 
  

 Blok 1 
1 t/m 5  maandag  dinsdag   woensdag donderdag

1 Ma  18-09 Di   19-09 Woe   20-09 Do   21-09

2 Ma  15-09 Di   26-09   Woe    27-09 Do   28-09

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

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

5 Ma  16-10   D i   17-10 Woe    18-10 Do   19-10

 SPORT Woe    25-10
 Blok 1 
6 t/m 10  maandag  dinsdag  woensdag donderdag

6 Ma 30-10 Di 31-10 Woe   01-11 Do  02-11

7 Ma 06-11 Di 07-11     Woe   08-11 Do  09-11

8 Ma 13-11 Di 14-11 Woe   15-11 Do  16-11

9 Ma 20-11 Di 21-11 Woe   22-11 Do  23-11

10 Ma 27-11 Di 28-11 Woe   29-11 Do  30-11

 
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. 
 
De AED’s van de EHBO-Hengelo 

 De EHBO-Hengelo beschikt over 2 AED’s die   
 worden ingezet bij evenementen en sporten.  
 Beide AED’s zijn aan vervanging toe en moeten   
 dit jaar worden vervangen. 
 De kosten hiervoor bedragen € 3500,00 

 
Wilt u ons helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen? 
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De niet-reanimerenpenning 

Patiëntenfederatie Nederland biedt een niet-
reanimerenpenning aan. 

De penning is officieel, en wordt erkend door 
zorgverleners en hulpdiensten. De niet-
reanimeren penning is een draagbare wilsverkla-
ring waarop staat dat u iedereen verbiedt onder 
alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op 
u toe te passen. U geeft hulpverleners dus aan dat 
zij u niet moeten helpen als u bijvoorbeeld een 
hartstilstand heeft. De penning heeft daarmee 
gevolgen voor uw medische behandeling. 

De penning van de Patiëntenfederatie Neder-
land 

Op de voorkant van de penning staan uw naam, 
pasfoto in kleur en handtekening. Op de achter-
kant staat de tekst “Ik verbied iedereen, onder alle 
omstandigheden elke vorm van reanimatie op mij 
toe te passen” en het logo van de Patiëntenfedera-
tie Nederland. De penning wordt gemaakt van 
aluminium, een zeer licht en sterk metaal. De 
penning is nikkelvrij. 

 

De penning heeft een afmeting van 4,5x2,5 cm  
(h x b). Hij wordt zonder ketting geleverd.  
De prijs van de penning is €37,50. 
Deze prijs is gebaseerd op de daadwerkelijke 
kosten voor het maken van de penning en het 
verzorgen van de bestelling. De penning wordt  

 
 

 
deels bekostigd met subsidie om hem voor 
deze prijs aan te kunnen bieden. Patiëntenfede-
ratie Nederland maakt geen winst op de pen-
ning. 
 
Voor meer informatie ga naar: 
https://www.patientenfederatie.nl/producten/ni
et-reanimerenpenning/de-niet-
reanimerenpenning 

 
FBK Games Hengelo 2017 
 

 
 
Beste medewerkers FBK Games 2017, 
Bedankt voor jouw inzet en enthousiasme bij 
de FBK Games! Wij kijken terug op een ge-
slaagde 36ste editie. We hopen dat jij ook hebt 
genoten en nog steeds nageniet van een onver-
getelijke dag vol topatletiek en spektakel.  
Speciaal voor alle vrijwilligers is een online 
magazine gemaakt. Hierin vind je veel leuke 
teksten, mooie beelden en de officiële after-
movie. Bekijk hier de foto's met alle vrijwilligers. 
 
Graag tot volgend jaar in Hengelo! 
 
Nacht van Hengelo 2017 
De 42e editie van de Stork Nacht van Hengelo 
is gewonnen door Anna van der Breggen. 

 
Mede door de inzet van alle vrijwilligers was 
ook deze Nacht van Hengelo zeer geslaagd.


