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Van het bestuur

In dit nummer

Het eerste deel van het seizoen zit er weer op. Het
was een druk deel van het seizoen. In dit eerste
gedeelte is ook de beginnerscursus van start
gegaan. Het examen heeft op 28 november 2011
plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief hierover
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Het bestuur bestaande uit Thijs Angenent, Annie
Biemond, Sandra van Vliet, Magda Langerak, Cees
Kastelein en Patricia Grootewal wensen alle leden
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2012.

Programma seizoen 2011/2012
Op maandag 9 januari 2012 beginnen we met het

27 februari 2012

vervolg van het EHBO seizoen.

AED

Locatie: Milandschool te Bodegraven
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

12 maart 2012
Eerste hulp bij sportongevallen

9 januari 2012
Kleine ongevallen

26 maart 2012
Jaarvergadering

23 januari 2012
AED
6 februari 2012

De AED indeling wordt vermeld in deze nieuwsbrief

Vergiftigingen en elektriciteitsletsel
9 januari 2012 Kleine ongevallen
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AED indeling
23 januari 2012
Esmiralda Rutjens

Riet verheul

Margriet Vermeij

Dini Methorst

Leen de Leeuw

Floor van de Wind

Lydia Angenent
27 februari 2012
Cees Kastelein

Simone van Koert

Wendy Kastelein

Miranda v.d. Knaap

Sabine Boggende

Rianne van de Gun

Pauline Bosland

Jacquline Ram

Jeroen Vermeulen
Op bovengenoemde AED avonden zijn nog wel
enkele plekjes vrij, dus als je nog een keer met de
AED wilt oefenen is dit zeker mogelijk. Geef dit
dan even door aan Sandra.
Je wel eens je afgevraagd waar in Zegveld en De
Meije een AED beschikbaar is. Hieronder een
overzicht.
In Zegveld bij:
Supermarkt Coop, Middenweg
De Milandhof, Middenweg
Voetbalvereniging Siveo, Milandweg
Tennisvereniging, Milandweg

Nieuwe cursus
Op 28 november 2011 hebben 11 cursisten
examen gedaan. Job Pels, Michelle van
Middelkoop, Lianne Mouris, Quinten Dobben,
Nicolien Liesker en Patrick Bos zijn geslaagd voor
dit examen. Gefeliciteerd. Helaas hebben 5
cursisten het examen niet gehaald. Wij hebben
deze cursisten een herkansing aangeboden. Over
het verloop van deze herkansing zullen zij
geïnformeerd worden. Alle cursisten zijn nu al van
harte welkom op onze herhalingslessen. Om het
diploma geldig te houden dienen zij vanaf het
volgende seizoen minimaal 6 herhalingslessen en
een les AED te volgen.

In de Meije bij:
Familie Streng, Meije 115
Familie Bos, Meije 25
Hollandse Boerderij, Meije 63
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Evenementen
In het najaar heeft de EHBO vereniging De MeijeZegveld meegedaan aan meerdere evenementen.
Bij het TOF-feest, het Henkido toernooi en het
Volleybaltoernooi.
Het bestuur wil alle leden die meegeholpen hebben
hierbij hartelijk bedanken. We gaan ervan uit dat we
jullie wederom kunnen inschakelen bij een volgend
evenement.
Sandra en Annie zullen jullie per e-mail informeren
als er weer evenementen zijn waarbij ze onze hulp
kunnen gebruiken.

Het bestuur

Geef de Pen door:

Voorzitter – vacant

Pauline Bosland kwam met het idee om de rubriek
“Geef de Pen door” in te voeren in de nieuwsbrief.
Hierbij een eerste aanzet. Om de pen direct door te
geven aan een lid leek mij niet gepast. Ik zal daarom als
eerste van start gaan.
Ik ben dus Patricia Grootewal. Ik houd netjes de
financiële administratie bij voor de vereniging. Eens per
jaar komt een kascontrole commissie dat controleren.
Ik woon sinds 2007 in Zegveld en dat bevalt mij prima.
Het is heel fijn wonen in Zegveld. Veel mensen zeggen
je gedag, daar moest ik in het begin wel erg aan
wennen, maar dat voelt wel als zeer welkom aan. In
mijn dagelijks werk ben ik secretaresse bij de GIBO
Groep, dat is een accountantskantoor in Woerden. Ik
woon alleen en heb geen kinderen. Voor mij om te
integreren in Zegveld een reden om bij de plaatselijke
EHBO vereniging lid te worden. In mijn vorige
woonplaats Vleuten heb ik ca 10 jaar het secretariaat
van de EHBO vereniging gedaan. In eerste instantie
wilde ik niet direct bestuurslid worden. Nadat ik het
bestuur van Vleuten gedag had gezegd begon het
zogezegd toch wel weer te kriebelen en al gauw werd ik
gevraagd om bij het een en ander te assisteren. Zo ben
ik toch heel snel in het bestuur terecht gekomen. Samen
met de andere bestuursleden proberen wij de
vereniging levendig te houden.
Ik geef de PEN door aan ………

Pauline Bosland.
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