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Beste EHBO’er,
Vaak ziet het bestuur de leden
tijdens de herhalingslessen. De
meeste mensen kennen ons wel
en weten wel wie wij zijn. Voor
diegene die ons nog niet zo
goed kennen. Wij stellen ons
aan u (je) voor.
De voorzitter:
Gerard van Leeuwen.
De secretaris:
Sandra van Vliet
De Penningmeester:
Thijs Angenent
De overige bestuursleden zijn:
Magda Langerak,
Annie Biemond
Vice secretarissen en
Kees Kastelein.
Waarom een nieuwsbrief?
De vereniging is actief bezig
met van alles en nog wat. De
leden hebben vaak niet in de
gaten wat het bestuur allemaal
doet en wat de vereniging doet.
Daarom willen we 1 à 2 keer
per jaar een nieuwsbrief
uitbrengen.
Ideeën tips/input alles is
welkom.
Nieuwe cursus
Het seizoen 2009/2010 begon
goed. Er is een cursus
gehouden in de Milandschool.
Het aantal deelnemers bedroeg
12 en de cursus is gegeven
door Adrie Meurs. Alle
cursisten zijn geslaagd.

Tijdens de jaarvergadering
hebben de cursisten hun
diploma ontvangen.
Doordat alle cursisten
geslaagd zijn is het ledenaantal
hierdoor gegroeid en kunnen
we met trots zeggen dat de
vereniging De Meije – Zegveld
52 leden telt.
Dat is een leuk aantal om
gezellige maar vooral ook
leerzame lessen te volgen.
Afscheid Natasja
Deze leerzame lessen werden
tot voor kort gegeven door
Natasja van den Hadelkamp
en wel op de maandagavond in
de Milandschool
Hier gaat binnenkort
verandering in komen. Natasja
heeft aangegeven dat zij
vanwege gezondheidsredenen
geen EHBO lessen meer kan
geven. Het bestuurd heeft
Natasja tijdens de
jaarvergadering op gepaste
wijze bedankt voor haar
jarenlange inzet. Gelukkig
heeft het bestuur een goede
opvolger gevonden. Vanaf het
volgende seizoen zal Adrie van
Meurs de herhalingslessen
gaan geven.
Evenementen
De vereniging heeft niet stil
gezeten. Leden van de
vereniging hebben gepost bij
evenementen.
24 oktober 2009 hebben Annie
Biemond, Margriet Vermeij,
Jeroen Vermeulen, Job de
Boggende, Jeanette Kastelein
en Patricia Grootewal
geassisteerd bij het Henkido
Toernooi. Alles ging goed
totdat Hans Loenen de mat op
kwam. Met ambulance is hij
met zijn tegenstander
afgevoerd. Voor de EHBO’ers

een hele ervaring rijker. Bij
navraag blijkt dat Hans nog
redelijk wat last had van zijn
judo ongeluk, maar gelukkig
werkt alles weer goed.
Lezing bij Dorpsplatform
Zegveld
Op 17 november 2009 heeft
Gerard van Leeuwen een lezing
gegeven bij het dorpsplatform
in de Milandhof. Het thema
was veiligheid. Het
dorpsplatform had naast
Gerard ook een
brandweerman, de voormalig
wijkagent en een
beleidsmedewerker van de
gemeente uitgenodigd.
Iedereen hield zijn/haar
pleidooi over de veiligheid in
Zegveld. Tijdens deze
bijeenkomst kwam naar voren
dat er in Zegveld 3 AED’s
aanwezig zijn.
Bij de COOP in de volksmond
Piet Bremmer. Bij Siveo ’60 en
in de Milandhof Binnenkort
komt er ook een bij de
tennisvereniging te hangen.
Het leek ons goed om jullie dit
mede te delen.
Jaarlijkse regionale oefening
Op 15 oktober 2009 hebben
Jeroen Vermeulen, Leen de
Leeuw en Hans van Loenen
deel genomen aan de regio
oefening in Aarlanderveen. Bij
een boerenbedrijf waren een
aantal ongevallen
geënsceneerd en EHBO’ers
mochten diverse slachtoffers
helpen.
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Het accent ligt niet zozeer op
het wedstrijd aspect alswel op
hoe verleen je zo goed mogelijk
eerste hulp aan je
slachtoffer(s).
Ik weet zeker dat het een
leerzame avond was. Overigens
ook voor de mensen die
toeschouwer waren.

Het is goed om te weten dat in
oktober 2010 opnieuw een
regio oefening wordt
georganiseerd en dit keer door
de EHBO- vereniging Boskoop.
Jullie worden hierover nog
nader geïnformeerd. Misschien
dat er iemand mee wil doen.
Komende evenementen
Zoals iedereen weet assisteert
de EHBO vereniging De MeijeZegveld jaarlijks bij de viering
van Koninginnedag. Dit jaar
valt Koninginnedag op vrijdag.
Je staat nooit alleen, altijd met
z’n tweeën en je leert in de
praktijk een heleboel.Ook op 5
mei ben je welkom. (Zie
eerdere mail)
Bij Annie Biemond kun je, je
aanmelden als je wilt
assisteren.

Tot Slot
Boven werd het al even
genoemd en dat is dat er in
Zegveld een aantal AED’s zijn
geplaatst. Dit geld tevens voor
de Meije. Bij de firma Mulder
Meije 25, bij de Hollandse
Boerderij en bij de familie
Streng Meije 115 zijn AED’s
neergehangen. Er komt een
telefoonlijst bij te hangen van
mensen in de omgeving die de
defibrillator kunnen bedienen.
In noodgevallen kan er een
beroep gedaan worden op
EHBO’ers die geoefend hebben
met de AED.
Het EHBO seizoen is inmiddels
weer achter de rug en staan we
voor de lente met zijn mooie
natuur en de zomer die hopelijk
veel mooi weer met zich brengt.
We hopen met zijn allen dat het
een plezierige tijd wordt,
zonder dat we het geleerde bij
de ehbo in de praktijk hoeven
brengen. We zijn echter door
alle lessen wel goed voor
bereid.

We willen Patricia Grootewal
hartelijk danken voor het
belangrijke voorbereidende
werk dat ze heeft gedaan voor
het maken van de eerste
Nieuwsbrief.
We wensen namens het bestuur
iedereen een goede zomer toe
En we zien jullie graag weer in
het komend seizoen.

