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Zomer 2014 !
Het was dit jaar al vroeg warm, namelijk in het
weekend van 8 en 9 maart. De lente was
amper begonnen of we zaten al te zonnen,
gingen naar het strand en de eerste vlinders
vlogen al. …… maar kou en onweer zijn
daarna ook gepasseerd. En in juli weer bijna
een hittegolf. Echt Hollands, dat afwisselende
weer. Ik vind het wel boeiend. En elk weertype
heeft zijn eigen leuke en minder leuke kanten.
Bevriezing en oververhitting, het ligt allemaal
op de loer. Maar daar over meer in de lessen.

Op 10 maart botsten 3 trams op elkaar:
33 gewonden. Heeft u dat ook, dat u bij het
lezen van zo’n bericht probeert in te denken
hoe dat is, om als eerste ter plaatse te komen?
Kun je je eigenlijk wel op zoiets voorbereiden?
Misschien wel goed om hier eens aandacht
aan te geven, in de herhalingsles.
Als het nieuwe seizoen weer begint, hopen we
elkaar weer te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Joke Wieman

Geboorte van …..

Opleiding

Wat is er mooier dan de nieuwsbrief te
beginnen met goed nieuws:
Op 19 mei 2014 is geboren Thomas Johan de
Lange, zoon van Marijke en Martin de Lange,
Burg. G.H. Dercksenstraat 21, 2995 AA
Heerjansdam.
Het gaat prima met vader, moeder en zoon.

De nieuwe opleiding start op woensdag 17
september 2014. Er is nog ruimte voor
aanmeldingen.
De opleiding wordt dit seizoen verzorgd door
een collega van Coen. Een kennismaking:

Van het ingezamelde geld is een uitgebreide
verrassingsmand gebracht namens alle leden.

Aan bestuur, leden, instructeurs en Lotussen
van EHBO vereniging Zwijndrecht,
Ik ben door het bestuur benaderd om dit jaar
de opleiding eerste hulp te verzorgen bij jullie
vereniging. Daarom zal ik mij langs deze weg
aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Reinarda Fierloos.
Ik ben 59 jaar en ongeveer 11 jaar werkzaam
als instructeur eerste hulp. Tijdens mijn
opleiding heb ik bij jullie vereniging stage
gelopen, dus het is niet helemaal vreemd voor
mij. Ik ben vaste instructeur bij EHBO
vereniging Rijsoord te Ridderkerk en verzorg
ook EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen bij
bedrijven en scholen.
Naast de EHBO heb ik nog muziek als hobby
en speel hoorn bij een muziekvereniging in
Ridderkerk.
Ik hoop dat we een leuke tijd zullen hebben. Ik
heb er zin in.
Met vriendelijke groet, Reinarda Fierloos
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Rectificatie
In het verslag van de jaarvergadering staat per
abuis een verkeerde naam vermeld bij de
nieuwe kascontrolecommissie. Er staat Els
Bouman, dit moet zijn Dory Bekkers.

Hek rondom school

Aanmelden AED herhaling
Zie nieuwe lesrooster:
Aanmelden voor de reanimatie/AED
herhalingen op maandagavond kan bij Loes
Jansen, 06-36236697

Rond het schoolplein is een hoog hek
geplaatst. Dit hek gaat op slot zodra onze les
begint. KOM DUS OP TIJD. Als je te laat bent,
zul je even moeten opbellen om het hek open
te laten doen.

LET OP:
Wie zonder aanmelden op een avond komt
moet wachten of iemand anders niet verschijnt
zodat er een plaatsje vrij is. Als er geen plaats
vrijkomt, moet hij/zij zich aanmelden voor een
andere avond.

Kinderaantekening

Website

Bij voldoende deelname starten we een
opleiding kinderreanimatie/EHBO. De opleiding
is alleen voor mensen die in het bezit zijn van
een geldig EHBO diploma. Het duurt vier
avonden en kost € 50 p.p. Aanmelden bij Joke
Wieman

Onze website is vernieuwd. We zijn
overgestapt naar een andere provider
waarmee het uiterlijk gelijk is aangepast.
Kijk eens rond, vertel ons wat u er van vindt.

Contributie
U krijgt in augustus deze nieuwsbrief, waarbij
we u gelijk uitnodigen om de contributie te
betalen. Net als vorig jaar moet uw betaling op
1 november binnen zijn (per bank of contant).
Als dat niet lukt, krijgt u eenmalig een
herinnering per post of per mail opgestuurd.
Is de betaling op 1 december niet binnen, dan
zullen wij een opslag van € 5 op uw contributie
berekenen.
De contributie bedraagt nog steeds € 35 per
jaar. U kunt dit overmaken op rekening
NL78.RABO.0161.0020.64.

T shirts
Om de reanimatie/AED les zo realistisch
mogelijk te maken, gaan we vanaf nu de
kleding van de Lotus echt knippen. Ik heb nog
niet van andere verenigingen gehoord die dit
ook doen. Geloof mij, het is een aparte
ervaring en heel leerzaam (welke kant knip je
uit?). Maar het kost de Lotus wel zijn voorraad
oude t shirts. We doen daarom bij deze een
oproep: heb je nog oude t shirts, neem ze
mee, we kunnen ze goed gebruiken. Kleur of
print doet er niet toe.

Garage box
We zijn ontzettend blij met ons onderkomen in
de school. De samenwerking verloopt soepel
en we voelen ons welkom. In de school
hebben we echter geen eigen ruimte om
materialen op te slaan, zoals de koffers met
poppen, AED’s, verbandmaterialen en spullen
voor de evenementenploeg. Hiervoor hebben
we een garagebox gehuurd zodat we een
centrale plaats hebben waar we op elk
gewenst moment bij kunnen en de materialen
overzichtelijk bij elkaar staan.

DOE avond
Op donderdag 20 november organiseren wij
een DOE avond. Dan komen collega’s van
verenigingen uit de regio bij ons oefenen. We
maken een aantal casussen die zij in carrousel
gaan behandelen. We hebben hiervoor jullie
hulp nodig, bij allerlei zaken. Voorbereidingen,
materialen verzorgen en helpende handen op
de avond zelf. Waarschijnlijk hebben we ook
een paar kinderen nodig die groot genoeg zijn
om laat op te mogen blijven.
Wil je meehelpen om er een leerzame maar
vooral gezellige avond van te maken?
Meld je aan bij Loes Jansen of Joke Wieman.

EHBO vereniging Zwijndrecht, Postbus 170, 3330 AD Zwijndrecht
www. EHBO-zwijndrecht.nl
EHBO.Zwijndrecht@gmail.com

