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Een vrolijk zonnetje, een heerlijk temperatuurtje, 
het voorjaar is in aantocht ….tijd voor heel veel 
gezellige momenten maar helaas nog steeds is het 
een periode die valt of staat met het afnemen of 
toenemen van het COVID-virus. Alle dingen die 
wel of niet kunnen worden hieraan getoetst…en 
zo ook onze activiteiten bij de EHBO. 

 

Afgelopen najaar hebben we gelukkig nog een 
flink aantal lessen “fysiek”( en corona-proof) 
kunnen volgen, onze instructeur Renè Leliveld  wil 
ik hiervoor heel hartelijk bedanken. Vanaf januari 
was dit helaas niet langer verantwoord. Nu is 
diezelfde Renè  vindingrijk en stelde hij voor om 
online lessen te gaan organiseren . Annita van 
Vliet heeft geïnventariseerd, bijna 50% van de 
leden wilde wel online lessen gaan volgen. In 
maart hebben we twee online-lessen 
gegeven ....een nieuwe uitdaging voor onze 
vereniging! 

 

Een zeer positief bericht is er ook te melden; alle 
leerlingen van de Milandschool die de cursus 
Jeugd EHBO gevolgd hebben zijn met vlag en 
wimpel geslaagd.  Wie weet melden zij zich in de 
toekomst aan bij onze vereniging om nog meer 
info op te doen over het verlenen van eerste hulp 
aan een gewonde/slachtoffer. 

 

Onze MEP is afgelopen en het huidig seizoen niet 
“van stal” gekomen, hopelijk gaat dit snel 
veranderen want dat betekent dan ook dat alles 
weer veel meer “normaal” zou zijn.  Nico Mouris, 
die jaren de “man van de evenementen” geweest 
is gaat het stokje overdragen aan Annita van Vliet. 
Hierover volgt later meer informatie. Annita op 
haar beurt gaat het secretariaat doorgeven aan 
Wilma Blok. In een eerdere nieuwsbrief heeft Jilis 
Oudshoorn aangegeven dat hij zijn taken wil 
overdragen. Wij zijn dus naarstig op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Wij zouden het bestuur 

graag willen aanvullen met èèn of twee 
mannelijke leden. Dus heren schroom niet om je 
aan te melden! 

 

Alle “openbaar toegankelijke” AED’s worden in 
deze nieuwsbrief weer een keer onder de 
aandacht gebracht. Het leek ons goed om een  
up-date te geven. 

 

De ledenvergadering wordt doorgeschoven naar 6 
september. Te zijner tijd zullen wij de leden 
hiervoor uitnodigen. Ook  voor het jubileumfeest 
wordt een datum geprikt zodra er weer veel meer 
mogelijk is.. het kan even duren maar ons feestje 
gaat zeker een keertje gevierd worden! 

 

In ieder geval: voor iedereen…blijf gezond en 
houdt de moed erin! 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Margriet Vermeij 
Voorzitter 
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In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat EHBO.nl gaat stoppen met het uitbrengen van  de 
papieren versie van het magazine. Wij hebben aangegeven dat we zoekende zijn naar een nieuw 
tijdschrift. Tot op heden hebben we nog geen nieuw tijdschrift gevonden die u als lid informatie geeft 
die aanvulling geeft op de herhalingslessen. 

 

EHBO.nl gaat het magazine digitaal voortzetten.  
In de december-versie van EHBO.nl heeft u dit ook kunnen lezen.  

 

Via www.ehbo.nl kunt u informatie , achtergrondverhalen en educatieve stukken over de EHBO vinden. 
Wij zullen in onze nieuwsbrief ook interessante stukken publiceren. Actuele berichten willen we 
proberen ook via Facebook te verspreiden. Hieronder een voorbeeld van de nieuwsitems per 15 februari 
2021. 



 

 

 Pagina 4 EHBO nieuwsbrief nr. 35 • Maart 2021 

Op vrijdag 16 oktober mochten we aftrappen met de 1e les 
jeugd EHBO aan de kinderen van groep 7 en 8 van de 
Milandschool. Wat waren ze enthousiast. 

 

De kinderen hebben de beginselen van de EHBO geleerd. Ze 
hebben bijvoorbeeld geleerd hoe te handelen bij kleine 
ongevallen zoals een bloedneus of een splinter in je vinger en 
bij bewegingsletsels zoals botbreuken, kneuzingen en 
verstuikingen. Ook hebben de kinderen geleerd om 
verschillende verbanden aan te leggen en hoe te handelen bij 
temperatuurletsels  zoals oververhitting en onderkoeling. Daarnaast werd ook de noodvervoersgreep 
Rautek en wat te doen bij een verslikking geoefend. Alle kinderen kregen van de EHBO vereniging een 
theorie- en een werkboekje waarin de stof beschreven stond om goed te kunnen oefenen. 

 

Op vrijdag 11 december was het examen. Tijdens het examen was het 
de bedoeling dat de kinderen alle geleerde stof konden toepassen op 
de lotusslachtoffers. Daarnaast werd de theoretische kennis ook getest 
door middel van een aantal vragen die aan de kinderen gesteld werd. 

 

Aan het eind van de middag kregen alle kinderen het verlossende 
woord. Ze waren allemaal geslaagd. Vele waren blij en opgelucht. 
Nadat alle diploma’s uitgereikt waren gingen de kinderen voldaan en 
enthousiast naar huis. Misschien zien we deze kinderen nog eens terug 
bij de volwassen EHBO. 
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In maart 2019 hebben wij in de nieuwsbrief een overzicht verstrekt van de beschikbare AED’s in Zegveld 
en De Meije. Dit overzicht behoeft een update. De AED’s die 24/7 beschikbaar zijn sowieso aangemeld 
bij Hartslag.nu.  
 
Sommige AED’s die niet 24/7 beschikbaar zijn, zijn wel aangemeld bij Hartslag.nu. Het kan dus zijn dat 
wanneer u, uw hebt aangemeld bij hartslag.nu als burgerhulpverlener u een oproep krijgt om een AED 
te halen die niet 24/7 beschikbaar is. Deze AED is dan wel beschikbaar, maar alleen bij aanwezigheid. Dit 
heeft de eigenaar van de AED dan vermeld bij hartslag.nu.   
 
Wanneer u een AED bij iemand ophaalt, breng deze dan ook ZELF terug en meld de eigenaar dat u de 
AED hebt gebruikt. Desnoods door een briefje bij desbetreffende in de brievenbus te doen. 
En nogmaals willen wij u erop wijzen dat u bij het bestuur terecht kan, als u, uw ervaringen na een 
hulpverlening wilt delen. 
 
Hieronder de update van de beschikbare AED’s in Zegveld en De Meije. 

AED’s 24/7 beschikbaar in Zegveld 
COOP Bremmer, Middenweg 7 (aan achterzijde 
aan de Bernhardstraat) 
Fysio Verbeek, Boschsloot 28 
Fam. van Ingen, Rondweg 17 
Dhr. Van de Gun, Dwarsweg 25 
Fam. Van Dam, Willem Alexanderstraat 40 
Fam. Meijers/Pijnacker, Hoofdweg 171 
 
AED’s in Zegveld binnen beschikbaar bij  
aanwezigheid 
Huisarts Quaak, Hoofdweg 70 
Kaasverdeling Kruit, Nijverheidsbuurt 12 
Milandhof, Middenweg 2 
Promatrix BV, Nijverheidsbuurt 13  
Siveo’60, Milandweg 31 
Tennisvereniging Miland, Milandweg 27  

AED’s 24/7 beschikbaar in Stichtse Meije 
De Blauwe Meije, Meije 300 
Fam. Spek, Meije 195 
 
AED’s in Stichtse Meije binnen beschikbaar bij 
aanwezigheid 
Nico Mouris, Meije 228 
Natuurmonumenten, Hollandse kade 23 
 
AED’s 24/7 beschikbaar in Bodegraafse Meije 
Fam. Bos (Mulder Betonbouw), Meije 25 
Fam. Streng, Meije 115 
Milandschool, Hazekade 8  
 
AED’s in Bodegraafse Meije binnen beschikbaar 
bij aanwezigheid 
De Hollandse Boerderij, Meije 63 
Café de Halve Maan, Hazekade 20 



 

 

De donateurs van de vereniging 
Vele inwoners uit de De Meije en Zegveld zijn donateur van onze vereniging. 

Niet alleen inwoners ondersteunen onze vereniging, maar ook vele ondernemers,  
onder andere onderstaande ondernemers.  

Het bestuur is hun hiervoor erg dankbaar. Dankzij deze steun kunnen wij de leden  een goed en gevari-
eerd programma aanbieden tegen een betaalbare contributie. Klik op het logo om de website te bezoe-
ken 
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De donateurs van de vereniging 
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