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Van het bestuur
Het eerste gedeelte van het seizoen zit er op.
Er is achter de schermen door het bestuur hard
gewerkt. In de vorige nieuwsbrief hebben jullie
kunnen lezen dat wij een Mobiele EHBO Post
hebben aangeschaft. Wij hopen dat wij daar
samen met jullie veel gebruik van kunnen
maken. Wij maken dan ook gelijk van de
gelegenheid gebruik jullie medewerking te
vragen bij evenementen en bij de eerstkomende
toertocht in het bijzonder. Wanneer het zover is
zal Nico Mouris jullie een mail sturen.
Met trots kunnen wij zeggen dat wij vanaf
volgend seizoen 2 kaderinstructeurs hebben.
René van Lelieveld, hij geeft dit jaar ook al de
AED cursus gegeven en zal nog 2 lessen van Theo
Nieuwendijk overnemen. En de tweede is
bekend als DE sluiswachter van Woerdense
Verlaat en draagt de naam Ardi Kuijf. Ardi geeft
ook les in Nieuwkoop. René en Ardi zullen samen
het volgende seizoen les geven. Dat worden dus
afwisselende lessen, iedereen geeft immers op
zijn eigen manier les.
Ik wil alle leden bedanken voor de hoge opkomst
tijdens de herhalingslessen. Het doet ons goed
dat iedereen met plezier naar de
herhalingslessen komt.
Namens het hele
bestuur wens ik
iedereen en hun naasten
hele Fijne Feestdagen
toe en een Gezond en
Gelukkig 2013.

Patricia Grootewal
Penningmeester en waarnemend voorzitter
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Bestuursleden
Voorzitter – vacant
Secretaris:
Sandra van Vliet
Meije 222, 2421 NC Nieuwkoop
tel. 0172-685519
e-mail: vanvliet222@gmail.com
Penningmeester:
Patricia Grootewal
Elzenlaan 14, 3474 KN Zegveld
Tel. 0348-741504
e-mail : patricia.41@casema.nl
Overige bestuursleden:
Thijs Angenent
Willem Alexandrastraat 26, 3474 JT Zegveld
tel 0348-691731
e-mail: mangenent@hetnet.nl
Annie Biemond
Dorpsstraat 5, 3474 JP Zegveld
tel. 0348-691608
e-mail: jaapannie.biemond@hetnet.nl
Magda Langerak
Hoofdweg 114, 3474 JJ Zegveld
tel. 0348-691773,
e-mail: a.clangerak@hetnet.nl
Cees Kastelein
Meije 74 A, 2421 NB Nieuwkoop
tel. 0172-685600,
e-mail: familie_kastelein@online.nl
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Programma seizoen
De herhalingslessen zijn op maandagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Maandag 7 januari 2013:
Eerste Hulp bij Ongelukken als deskundige
hulp niet snel kan komen.
Maandag 21 januari 2013:
Warmte– en koudeletsels.

Maandag 4 februari 2013:
AED (zie voor indeling
verderop in deze nieuwsbrief).
Maandag 25 februari 2013:
Verbandleer
Maandag 4 maart 2013:
AED (zie voor indeling verderop in deze
nieuwsbrief).
Maandag 11 maart 2013:
Eerste hulp bij wandelletsel en
waterongevallen.
Maandag 26 maart 2013:
Gastspreker en de jaarvergadering.
De gastspreker is nog niet bekend. Wij zullen
dit in de uitnodiging voor de jaarvergadering
kenbaar maken.

Website
Meer informatie over onze vereniging is
sinds kort ook op het web te vinden.
Wij nodigen jullie graag uit om onze website
te bezoeken. Je commentaar zowel positief
als negatief horen wij graag.
De site van onze vereniging heet:

www.ehbo-demeije-zegveld.nl

Maandag 4 februari 2013
Sandra van Vliet, Ries Voorend,
Riet Verheul, Margriet Vermeij,
Astrid Brak, Leen de Leeuw, Hilda Brak,
Floor van de Wind, Dini Methorst,
Annie Biemond, Lydia Angenent,
Esmiralda Rutjens, Hanneke Kastelein en
Janneke Blonk
Maandag 4 maart 2013
Cees Kastelein, Simone van Koert,
Job de Boggende, Wendy Kastelein,
Sabine de Boggende, Rianne van de Gun,
Barbera Quist, Jacquline Ram,
Jeroen Vermeulen, Ina Brak, Wilma Blok,
Kim Angenent en Gerard van Leeuwen .

Heb je de AED training al gehad, maar wil
je nog een keer, neem dan contact op met
Sandra van Vliet.
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Geef DE PEN DOOR aan
De vorige pen was in handen van Pauline Bosland en zij eindigde met de
vraag aan mij:
Wanneer zien we je weer bij de EHBO? En inderdaad dat is alweer een tijd
geleden. Ik heb samen met Pauline 4 jaar geleden de EHBO cursus in de
Meije gevolgd.
Mijn naam is Jacqueline Ram en ik woon samen met Nico de Jong sinds
1999 op nummer 24 in dat zwarte huis in die vervelende bocht van de
Meije.
Als kind opgegroeid in de Lagewaard in Koudekerk aan den Rijn vind ik het
weer erg fijn terug te zijn in de polder. Met mijn twee kinderen die geboren
zijn in de Meije en in de Meije op school zitten voel ik mij hier helemaal
thuis.
De reden dat ik de EHBO cursus ben gaan doen is dat ik niet ooit met de gedachte wil eindigen
van had ik maar geweten wat ik moest doen. Ik wil graag weten hoe ik iemand kan helpen als
de nood aan de man of vrouw komt. En dat heb ik geleerd bij de EHBO lessen van Natascha.
Dat jaar ben ik nog meer gaan leren want toen ben ik begonnen met de vierjarige opleiding
Tuin en Landschapsinrichting in Velp. Een enorm leuke, maar tijdslurpende studie die ik nu
aan het afronden ben waardoor ik weer meer tijd krijg voor de EHBO avonden.
Iemand die ik wel altijd zie op de EHBO avonden en voor mij ook een belangrijk gezicht is van
de EHBO is Sandra van Vliet dus ik zou graag die pen door willen geven aan Sandra die nu
ook mijn dochter Sam de Heimlichgreep heeft geleerd.
Dus Pauline, Sandra en andere EHBO’ers tot snel ziens op de maandagavond!
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