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Van de Bestuurstafel   

Na een lastige tijd kunnen we gelukkig nu een 
positiever voorwoord schrijven! We hebben de 
ergste Coronaperikelen achter ons en kunnen 
als EHBO-vereniging terugzien op een goede 
afsluiting van 2022. In februari werden de 
herhalingslessen fysiek hervat en na de zomer 
was het zoals we gewend waren: de lessen 
werden als vanouds gezamenlijk gegeven.  

Diverse evenementen hadden weer doorgang. 
Om een idee te geven: we assisteerden bij 17 
“feesten” o.a. bij het Stratentoernooi van Siveo 
en Zegveld Zomert en 10 keer bij de polsstok-
vereniging.  
In totaal kwam dat neer op 221,75 uur EHBO-
hulpverleningsuren.  
Als vereniging zelf vierden we na 2 keer uitstel 
dan toch eindelijk ons jubileum, een gezellige 
avond met een hapje en drankje in de 
Milandhof. 

In de 2e helft van dit seizoen staan de 
herhalingslessen, de reanimatieavond voor 
inwoners van Zegveld en de Meije, een 
basiscursus voor EHBO en EHAK (eerste hulp bij 
kinderen) op de agenda. De basiscursus wordt 
gegeven op 4 zaterdagen, meer info vindt u 
verderop in deze nieuwsbrief. 

Onze vereniging ontving van de Rabobank, na 
deelname aan de sponsoractie, het mooie 
bedrag van  
€ 610,91. Iedereen die op ons gestemd heeft: 
heel hartelijk bedankt! 

 

 

 

 

 

Helaas moeten we wel op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Aafke Spek heeft te kennen 
gegeven dat ze wegens andere druktes geen 
tijd meer kan vinden om ons bestuur te 
versterken. 

Met een goed gevoel kijken we naar 2023!  
Er staan leerzame (herhalings-) avonden en 
interessante nieuwe cursussen op onze 
agenda. 

Wij, als bestuur, wensen iedereen mooie en 

Gezegende Kerstdagen en een gezond 2023! 

Namens het bestuur, 
Margriet Vermeij 

  

  Niets zal 

“het lot” kunnen bepalen 

      er is geen ontkomen aan 

Doch door elkaar soms 

      even de hand te reiken 

        Kan de mens 

         troostend 

naast de ander staan! 
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We zijn het nieuwe seizoen weer  
begonnen als vanouds; we krijgen les met 
z’n allen tegelijk.  De tijden zijn van 20.00 tot 
22.00 uur met tussendoor koffie/thee.  

Tijdens één van de eerste lessen  
hebben sommige leden aan bestuursleden 
gevraagd of de lessen in 2  
groepen of gedurende 1,5 uur kunnen wor-
den gegeven. Dit is in het bestuur besproken 
en hierover is ook overleg geweest met on-
ze instructeur René van Leliveld. Vervolgens 
is besloten de tijden van 20.00 tot 22.00 uur 
aan te houden. De pauze tussendoor vinden 
wij en onze instructeur juist erg prettig.  

 

 

 

 

Voor ons als bestuur is dit ook de 
gelegenheid om met onze leden in 
contact te blijven. 

Het lijkt erop dat we de coronamaatregelen 
achter ons kunnen laten.  
Gelukkig.  Wel vragen wij eenieder om bij 
onderstaande klachten thuis te  
blijven: 

 neusverkoudheid, loopneus,  
niezen, keelpijn, lichte hoest of  
verhoging vanaf 38 graden. 

 wanneer een huisgenoot meer dan 38 
graden koorts heeft en/of benauwd-
heidsklachten. 

Ben je ziek of verkouden, blijf thuis!! 

Stuur, als je afwezig bent, een  

berichtje naar een bestuurslid zodat we  

weten dat je afwezig bent.  

Algemene informatie over seizoen 2022-2023  

Afmelden voor herhalingsavonden EHBO   

Tijdens de COVID-periode hebben we  
gevraagd je af te melden als je niet aanwe-
zig kunt zijn. 

Wij als bestuur blijven het waarderen wan-
neer je, je afmeldt als je niet  
aanwezig kunt zijn. 

Ben je onverhoopt afwezig, dat kan natuur-
lijk altijd, laat het ons weten. Mocht je lange 
tijd afwezig zijn, neem dan met ons contact 
op.  

Dan kunnen we samen kijken welke oplos-
sing voor jou mogelijk is.   

 

 

Leden die niet regelmatig aanwezig zijn  
geweest en zich niet afmelden voor een  
herhalingsles, worden door de secretaris 
gemaild of gebeld wat de reden van de  
afwezigheid is. Onze insteek is niet om leden 
weg te jagen. We zoeken samen naar een 
goede oplossing.   

Je kunt je afmelden door een e-mail te  

sturen naar info@ehbo-demeije-zegveld.nl, 

een appje naar één van de bestuursleden te 

sturen of te bellen naar één van de  

bestuursleden. 

mailto:info@ehbo-demeije-zegveld.nl
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In deze nieuwsbrief hebben we alle data vermeld voor het resterende deel van dit seizoen.  
De punten achter het onderwerp (tussen haakjes, onderstreept en schuingedrukt) betreffen de 
competentiepunten die u voor die avond kunt behalen. Een bestuurslid tekent bij binnenkomst 
uw aanwezigheid af. Voor afmelden voor een avond zie het stukje “afmelden voor herhalings-
avond eerder in deze nieuwsbrief”.  

Ieder EHBO lid dient minimaal 6 lessen per seizoen deel te nemen maar het liefst zien we  
jullie op iedere lesavond. 

Algemene informatie over Seizoen 2022-2023 vervolg 

Groepsindeling reanimatie / AED  

De groep die als eerste vermeld staat begint om 19.00 tot 20.25 uur. 
De tweede groep start om 20.35 tot 22.00 uur.  

Er is deze avond geen koffie/thee. Het is de bedoeling dat u zowel in 
het najaar als in het voorjaar de reanimatie/AED les volgt. 

Een week voor de reanimatie/AED les krijgen de leden een reminder. 
Kunt u niet op het voorgestelde tijdstip, dan kunt u ruilen met iemand 
uit een andere groep. De groepen blijven dan dezelfde omvang  
houden. Let op! Door wat wisselingen in het ledenbestand, hebben wij de groepsindeling  
iets aangepast. 

Groep 1: 

Thijs Angenent, Annie Biemond, Mia Bijl, 
Wilma Blok, Tom Blonk, Joke Bos, Patrick 
Bos, Pauline Bosland, Ina Brak,  
Piet Bremmer, William van der Burg,  
Cees Dijkshoorn, Richelle Dijkshoorn,  
Patricia Grootewal en Hanneke Kastelein. 

 

Groep 2:  

Gerdi van Elk, Dick Fierens, Paul Groenendijk, 
Rianne van der Gun, Merel Heutman,  
Esther van der Hoef, Wim Hoogendoorn,  
Arjen Hoogeveen, Angela de Jong,  
Arne de Jong, Miranda van der Knaap,  
Thera van der Knaap, Duranda Kruijt, Riet 
Verheul en  Margriet Vermeij. 

Groep 3: 

Merel van Alphen, Agatha Koot,  
Arthur Langerak, Magda Langerak,  
Margriet Langerak, Leen de Leeuw,  
Hans Loenen, Mary-Jane Mansveld,  
Adrie van Meurs, Carolien Muit, Belinda  
Oudshoorn, Jilis Oudshoorn, Job Pels en  
Jan Pijnacker. 

Groep 4: 

Cor Kentrop, Leon Kentrop, Jacqueline Ram, 
Aafke Spek, Koen Spruit, Rosita Spruit,  
Marleen Straver, Winnie Streng, Marijke  
Verboom, Woudina Verdouw, Jeroen Ver-
meulen, Monique Vijfhuizen, Annita van 
Vliet, Iris van Vliet, Karin Vredenbregt en 
Floor van der Wind. 
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De avonden in 2023 

09 januari 2023 

Ernstige bloedingen (5) 

06 februari 2023 

Reanimatie/AED (1) 

Groep 4: 19.00 uur – 20.25 uur 

Groep 3: 20.35 uur – 22.00 uur 

13 februari 2023 

Eerste hulp bij Kinderen en  
stembandlozen (2 + 18) 

 

 

 

 

 

 

 

20 februari 2023 

Reanimatie/AED (1) 

Groep 2: 19.00 uur – 20.25 uur 

Groep 1: 20.35 uur – 22.00 uur 

13 maart 2023 

Brandwonden en chemie (8 + 12) 

27 maart 2023 

Jaarvergadering 

03 april 2023 

Praktijkavond (2 + 9 + 10)  
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Seizoen 2022-2023 de herhalingslessen 
(alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud) 

Algemene informatie over Seizoen 2022-2023 (vervolg) 

Competentie punten:  

Vaste competentiepunten  
(elk jaar herhalen) 

1. Reanimatie/AED 
2. Stoornissen in het Bewustzijn (A) 
3. Stoornissen in de ademhaling (B) 
4. Stilstand bloedsomloop (C) 
5. Ernstige uitwendige bloedingen 
6. Shock 
7. Verband- en hulpmiddelen 

  

 

 

Variabel competentiepunten  
(elke twee jaar herhalen) 

  8. Brandwonden 
  9. Kneuzingen en verstuikingen 
10. Ontwrichting en botbreuken 
11. Aangezichtsletsels (oog, neus, oor etc.) 
12. Vergiftiging 
13. Elektriciteitsongevallen 
14. Koude Letsels 
15. Warmte letsels 
16. Vervoer over korte afstand 
17. Uitwendige wonden 
18. Dierenletsel (kwallenbeet, tekenbeet,  
       eikenprocessierups etc.) 
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Herhalingsles reanimatie/AED voor  
inwoners uit Zegveld en de Meije: 

Dinsdag 07 februari 2023 van 19.30 tot 
22.00 uur. Voor deze avond krijgen inwoners 
en donateurs uit Zegveld en de Meije een 
uitnodiging. 

Herhalingsles EHBO aan kinderen: 

Dinsdag 07 maart 2023 van 19.30 tot  
22.00 uur. 

Een paar weken voor deze datum ontvangen 
de desbetreffende leden een herinnerings-
mailtje  

Let op!! Graag afmelden als u niet aanwezig 
kunt zijn. 

Herhalingsavond alcohol en drugs: 

Woensdag 19 april 2023 van 19.00 tot  
22.00 uur in de Milandschool in Bodegraven. 
Een paar weken voor deze datum ontvangen 
de desbetreffende leden een herinnerings-
mailtje.  

Seizoen 2022-2023 overige herhalingslessen 
(alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud) 

Rabo ClubSupport  

Ook dit jaar hebben wij ons aangemeld voor de door de Rabobank  
georganiseerde Rabo ClubSupport. 
Wij willen hierbij iedereen bedanken voor hun bijdrage aan een stem aan onze vereni-
ging. Hierdoor hebben wij van de Rabobank € 610,91 mogen ontvangen.  Een deel van 
dit mooie bedrag hebben wij gebruikt voor ons slootkunstproject waaraan wij hebben 
meegedaan. Dit project is door de Oranjevereniging Zegveld georganiseerd.  
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Cursussen in Seizoen 2022-2023  
(alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud) 

Basiscursus EHBO incl. reanimatie/AED 

EHBO: voor iedereen!   

Weet u het nog, de Deense voetballer die 
tijdens zijn EK-wedstrijd in elkaar zakte, 
maar gelukkig waren hulpverleners en de 
AED direct ter plaatse en kon door  
reanimatie erger voorkomen worden.  

Maar ook dichter bij huis op de  
Cattenbroekerplas was er in die tijd hulp  
nodig. Wat geweldig dat een jongere direct 
ingreep en snel alarmeerde, hierdoor waren 
hulpverleners snel ter plaatse.  

Wilt u ook meer weten hoe u het beste  
eerste hulp kunt verlenen? 

EHBO Vereniging De Meije-Zegveld geeft op 
4 zaterdagen in maart/april 2023 een cursus 
eerste hulpverlening inclusief reanimatie 
met behulp van een AED. 

De cursus wordt gegeven in de 
“Milandschool ”in de Meije, Hazekade 10 op 
zaterdag 25 maart 2023 en 1 april en 15 
april 2023 van 9.00 tot 16.00 uur.  
Op zaterdag 22 april 2023 is ‘s morgens les 
en ‘s middags is het examen.  
De kosten zijn € 195,00 per cursist. Dit is 
incl. boekje, koffie/thee. 

Kent u iemand die interesse heeft in de  
basiscursus EHBO, laat hem of haar dan  
contact opnemen met Annita van Vliet. 

 

 

 

 

 

 

Basiscursus EHAK 

 

Dit is een module Eerst Hulp Aan Kinderen. 
In deze module krijgt u les over het verlenen 
van eerste hulp specifiek aan kinderen. Dit is 
dus geen uitgebreide cursus maar een on-
derdeel ervan. Kent u iemand die (jonge) 
kinderen heeft of wilt u graag zelf deze  
specifieke module volgen meldt u dan via 
Annita van Vliet aan. U kunt ook contact met 
haar opnemen als u nadere informatie wilt.  

De dagen dat we deze Basiscursus EHAK 
aanbieden is op: 

21 maart 2023 van 19.30 tot 22.00 uur 

28 maart 2023 van 19.30 tot 22.00 uur 

11 april 2023 van 19.30 tot 22.00 uur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en opgave voor één 
van deze cursussen kunt u terecht  
bij Annita van Vliet.  
Per mail naar het onderstaande adres:  
info@ehbo-demeije-zegveld.nl of per  
telefoon 06-13812129.  
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Evenementen jaarverslag 2022 

Op 26 maart 2022 had EHBO-vereniging de 
Meije-Zegveld haar 1e evenement na 2 jaar 
van Corona waarin er geen of nauwelijks 
evenementen gehouden mochten worden. 
Dus na 2 jaar was dit voor de vereniging een 
mooie gelegenheid om ons weer meer aan 
de ‘buitenwereld’ te laten zien. 

We hebben afgelopen jaar 17 evenementen 
gehad en 10 polsstokwedstrijden. We 
hebben in totaal 221,75 uur hulp verleend 
met 24 EHBO’ers. Dat is een mooi resultaat 
voor onze vereniging.  

 

Alle EHBO’ers die geholpen hebben bij de 
evenementen afgelopen jaar: BEDANKT voor 
jullie inzet en hopelijk mogen wij volgend 
jaar weer een beroep op jullie doen. 

Website en emailadres 

Onze website is tijdelijk uit de lucht. We zijn druk bezig om de website te vernieuwen 
en weer in de lucht te krijgen. Zodra we weer in de lucht zijn zullen we dit via  
de EHBO-app even laten weten.  

In de afgelopen jaren gebruikten wij vaak via het e-mailadres  
ehbodemeijezegveld@gmail.com. Dit e-mailadres gaan we niet meer gebruiken.  

Het algemene e-mailadres is info@ehbo-demeije-zegveld.nl.  
Daarnaast hebben we aparte mailadressen voor voorzitter, secretaris,  
penningmeester en voor de evenementen. 

voorzitter:  voorzitter@ehbo-demeije-zegveld.nl 
secretaris:  secretaris@ehbo-demeije-zegveld.nl  
penningmeester: penningmeester@ehbo-demeije-zegveld.nl 
evenementen: evenementen@ehbo-demeije-zegveld.nl  

Ook kun je de bestuursleden rechtstreeks mailen, zie hiervoor het kopje  

bestuursleden.    

mailto:info@ehbo-demeije-zegveld.nl
mailto:voorzitter@ehbo-demeije-zegveld.nl
mailto:secretaris@ehbo-demeije-zegveld.nl
mailto:penningmeester@ehbo-demeije-zegveld.nl
mailto:evenementen@ehbo-demeije-zegveld.nl
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Jeugd EHBO op de Milandschool 

Op vrijdag 16 december was het een 
spannende middag voor de leerlingen van 
groep 7/8 van de Milandschool. Want zij 
hadden hun Jeugd EHBO examen.  
De 6 lessen werden verzorgd door Annita 
van Vliet en Wilma Blok namens de  
EHBO-vereniging en zij hebben de leerlingen 
de beginselen van 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 leerlingen geleerd om 
verschillende verbanden aan te leggen en 
hoe te handelen bij temperatuurletsels zoals 
oververhitting en onderkoeling. 

Daarnaast is er ook geoefend met de 
noodvervoersgreep van Rautek en Heimlich. 

Alle leerlingen kregen van de EHBO 
vereniging een theorie- en een werkboekje 
waarin de stof beschreven stond om goed te 
kunnen oefenen. Tijdens het examen konden 
de leerlingen alles toepassen op de 
lotusslachtoffers en vragen beantwoorden 
bij de examinator. Aan het einde van de 
middag kregen alle leerlingen hun certificaat 
uitgereikt. 
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De Pen 

 

Even voorstellen:  

 

Ik ben Merel van Alphen en ben 30 jaar.  
Sinds eind december 2021 wonen mijn man en ik met onze 2 katten en hond in het 
nieuwbouwproject Weidz in Zegveld. Hiervoor hebben wij in Zoetermeer gewoond. In mijn vrije 
tijd vind ik het heerlijk om buiten in de natuur actief te zijn. Zo ben ik regelmatig te vinden in 
Lusthof de Haeck, langs de Grecht en de Nieuwkoopse Plassen. Daarnaast vind ik het leuk om te 
bakken en de lekkerste gerechten te bereiden. 

 

     Vroeger was ik actief bij het Rode Kruis in Zoetermeer en heb ik    
   daar diverse diensten gedraaid. Om deze reden en omdat ik iets  

  voor anderen wil betekenen in situaties waarin zij hulp nodig  
  hebben, heb ik besloten actief te worden bij de EHBO-vereniging  
  De Meije-Zegveld. In 2023 zal ik de EHBO-cursus volgen.  

  Ook ben ik vanaf 2023 officieel secretaris van de EHBO-vereniging  
  De Meije-Zegveld en zal ik deze functie van Annita van Vliet  
  overnemen. Voor het vervullen van deze functie ben ik door Annita  
  in 2022 ingewerkt. Als secretaris houd ik mij bezig met onder meer  
  de volgende taken: het zijn van aanspreekpunt voor de leden, het  
  verzorgen van diplomaverlengingen en het actueel houden van de  
  ledenlijst. 

  In mijn dagelijkse leven werk ik als fiscaal adviseur bij het Ministerie van  
  Financiën in Den Haag. Daar adviseer ik ministeries over het belastingrecht.  
  Daarnaast treed ik in deze functie op als secretaris van diverse overleggen.    

 

Voor de volgende nieuwsbrief geef ik de pen graag door aan Belinda Oudshoorn  
om zich nader voor te stellen. 



 

 

De donateurs van de vereniging 
Vele inwoners uit 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 hen hiervoor erg dankbaar. Dankzij deze steun kunnen wij de leden  een goed en  
gevarieerd programma aanbieden tegen een betaalbare contributie. Klik op het logo om de website te 
bezoeken 
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http://www.ehbo-demeije-zegveld.nl/
http://www.blok-mechanical.nl/site2012/index.php/nl/
http://www.autobedrijf-andeweg.nl/
https://www.printcmr.nl/
http://www.wimvanbemmelautos.nl/
https://www.onderlingverzekerd.nl/
http://www.uwzegveldsetuinman.nl/
http://vddool.nl/
http://www.pedicuresalonzegveld.nl/
https://www.thomashuis.nl/zegveld
http://www.sayfield.nl/
https://pkastelein.nl/
http://www.balvertdakbedekkingen.nl/
http://www.kaasveredelingkruijt.nl/
https://www.mverboom.nl/


 

 

De donateurs van de vereniging 
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Arjan Verhage 

Klusbedrijf 

M. Uittenboogaard 

Lederlandmeubels 

Theo Westerink 

Kaas en Noten 

Arjan Vermeij 
Markthandelaar 

A.C. Donselaar 

Aannemersbedrijf 

http://www.ehbo-demeije-zegveld.nl/
https://www.coop.nl/actions/ViewStoreDetail-Start?StoreID=3052
http://www.aannemersbedrijf-beukers.nl/
http://jaccoverburgaannemersbedrijf.nl/
http://www.milandhof.nl/
https://peterbrak.nl/
https://boltonbouw.nl/

