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Wist je dat ?

Voorwoord

• We blij zijn met onze

Beste Leden,

vrijwilligers en als je
nog niet mee doet…
je van harte welkom
bent?

“Er schuilt een held in
iedereen”

Deze wordt per mail verzonden
naar alle leden, maar zal ook te lezen zijn
op de site.

Dit is onze eerste nieuwsbrief,
waarin we jullie meenemen in
wat er zoal allemaal gebeurt in
onze vereniging.
Er zijn heel veel dingen veranderd en dus dachten wij van het
bestuur maar eens een nieuwsbrief in het leven te roepen.

Jullie vragen, ideeën en opmerkingen zijn
van harte welkom bij het secretariaat op
secretaris@ehbo-emmen.nl
Veel leesplezier,
Het Bestuur

We streven ernaar, om elke
maand een nieuwsbrief te
maken.
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• En nog veel meer….

Goede hygiëne tijdens het
hulpverlenen is voor zowel
de hulpverlener als het
slachtoffer van belang.
Jullie lopen tijdens de hulpverlening het risico in
contact te komen met
lichaamsvloeistoffen van
het slachtoffer, zoals bloed,
braaksel, urine, ontlasting

en andere (gevaarlijke)
stoffen. Deze stoffen
kunnen besmettelijke aandoeningen overdragen.
Jullie dienen je dus dan ook
goed te beschermen indien
contact met deze vloeistoffen mogelijk is.

De tassen worden altijd goed
bijgevuld. Een verzoek van
Jan Vrijbloed bij deze is dan
ook:
Gebruik de handschoenen
want voorkomen is beter dan
genezen!
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Veranderingen betreffende kleding depot bij Janny Woering

E.H.B.O.
“Je moet het wel écht
doen”

Janny verzorgt en regelt
alles zodanig goed, dat we
met z’n allen goed voorbereid zijn op een
evenement.
Alles is telkens goed
schoon en wordt geleverd
met kledinghangertjes.
Toch verdwijnen deze
hangertjes veelal na een
evenement. Daardoor kan
Janny ze dan niet meer na
het wassen ophangen.

Daarom is het volgende
bedacht:
Er wordt vanaf heden €1,borg gevraagd bij het
ophalen van de kleding.
Zijn de hangertjes terug
gebracht, dan krijg je de
borg weer terug.
Willen jullie er ook even
aan denken om de zakken
van de jassen te legen als je
er iets in hebt gedaan?

Evenementen:

European Handbike Competition

Een aantal van onze leden
hebben het afgelopen jaar
met veel plezier hun
inzet op diverse evenementenlocaties getoond en
gedaan wat nodig was.
Veelgevraagde evenementen komen telkens terug
omdat we onze kwaliteiten
laten zien, wie we zijn en
waar we voor staan.

We zijn helaas met een
klein groepje vrijwilligers
en meer zijn altijd welkom.
Je bent niet alleen en
samen staan we sterk om
onze vereniging op de
kaart te houden.
Er staan voor dit komende
kwartaal weer een aantal
evenementen gepland.

Dus als Jan Vrijbloed belt,
zeg eens “ja” en doe lekker
mee! Heb je een leuke foto
van een evenement waar je
bij bent geweest en wil je er
iets over delen, dan graag
een berichtje naar :
nieuwsbrief@ehboemmen.nl Het wordt dan
geplaatst in de volgende
nieuwsbrief.

Vrijwilligers BBQ:
Al een aantal jaren achtereen komen we in de zomer
bij elkaar om lekker te
BBQ ’en bij de Koppelsluis
in Klazienaveen

andere gerechten.
We mochten ook
een rondje varen.
Hier een paar leuke
foto’s.

Eerst doen we een aantal
activiteiten, die telkens
weer anders zijn georganiseerd, daarna gaan we
smikkelen van het heerlijke
vlees op de barbecue en
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EHBO app KNV
De KNV heeft nu ook een
eigen EHBO-app voor het
besturingssysteem
Android. Deze app is met
deze QR-code op te halen
uit de PLAY-Store.

Trainingen voor vrijwilligers
We hebben het allemaal
wel eens meegemaakt .
Er gebeurt iets met je, of
bij een omstander, welke
een situatie op dat
moment in het leven gelijk
een ander beeld geeft.
EMOTIES.
Hoe ga je om met verbale
en/of non-verbale agressie.

Weet je om te kunnen
gaan met verdriet en angst
en/of schrik van een omstander die zijn/haar emoties niet onder controle
heeft, wanneer jij als hulpverlener een slachtoffer
helpt? Wanneer je beter
leert omgaan met eigen
emoties en stress, ga je
bijna vanzelf ook beter om

met
emoties
het
metde
gedrag
vanen
een
ander.
Tjeerd van
Hummel
is onze vergedrag
een ander
trouwenspersoon waar je
altijd je verhaal kan doen en
die je zal proberen te helpen. Daarnaast kun je bij
Humanitas een gratis
interessante training volgen:
https://www.humanitas.nl/
elearning/omgaan-metemoties/story html5.html
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• 17 Herhalingsles 3+4
AREA Code95
• 19 t/m 21 Herhalingsles 3
• 20 Reanimatie opleiding
• 26 t/m 28 Herhalingsles 4

Nieuws van uit de vereniging
Alle cursisten van de
beginnerscursus zijn
geslaagd! Ze hebben
allemaal een mooi
diploma op zak.
Op 20 februari was de
diploma uitreiking.
Niet iedereen staat op de
foto.
Van harte gefeliciteerd en
veel plezier met jullie welverdiende diploma!!

Van links naar rechts: Geert, Eugene, Marco, Aaldert,
Robin, Wea, Boukje, Tineke en Merel,
Lysanne (coördinator Opleidingen) Leonie (secretaris)
Tjeerd (Instructeur)

4

