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“Er schuilt een held in 

iedereen” 

Wist je dat ? 
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april, 2018  
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• We een nieuwe website  

hebben. 

• Onze facebook ook  

vernieuwd is. 

 Herhaaloproep: Kom! Doe mee met de evenementen 

Naast het volgen van cursussen en herhalingslessen, nemen sommige leden ook deel aan  
evenementen, waarbij veelal  daadwerkelijk Eerste Hulp wordt verleend.  
Een leuke en leerzame maar ook sociale bezigheid, waarbij je de theorie in praktijk brengt.  
De vereniging zorgt voor de nodige materialen en begeleiding. Alleen door de vrijwillige en 
belangeloze inzet van onze leden kunnen wij ons als vereniging nog beter presenteren en onze 
hulp aanbieden waar dit nodig mocht zijn. 

Bij zo'n inzet sta je nooit alleen. Je staat altijd samen met iemand die een ruime ervaring in de 
EHBO heeft.  
Koffie en frisdrank en dergelijke worden door de organisatie verzorgd.  
Echter, het belangrijkste is wel, dat je er heel erg veel van leert.  
De mensen die deze ervaring al hebben meegemaakt zijn enthousiast, en de angst/zenuwen 
valt meestal reuze mee.  
Ze zijn dan ook meestal weer bereid om nog een keer te willen helpen. 

Elk jaar komen er vele aanvragen binnen voor EHBO assistentie, zowel voor sport- als bij  
andere evenementen. 
Om wat voorbeelden te noemen: 

• Wielrennen 

• Sporttoernooien (Judo, voetbal, dansen, enz.)  

• Sport- en speldagen van buurtverenigingen  

• Carnaval 
 
Indien je het bovenstaande aanspreekt, dan zien wij je deelname bij een evenement  
tegemoet. 
Je kunt dan contact opnemen met Jan Vrijbloed via evenementen@ehbo-emmen.nl  
 
 
Het Bestuur 

mailto:evenementen@ehbo-emmen.nl
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De herhalingslessen zijn al weer 

begonnen. Tjeerd en Sylvia hebben 

de lessen met veel plezier gevuld. 

Onze kennis wordt weer gecheckt 

en zonodig opgefrist.  

Met verschillende spel elementen 

en praktische tips, zijn het leuke, 

gezellige en leerzame momenten.  

Zo af en toe hebben we er een  

Lotusslachtoffer bij. 

Een gezellige en leerzame reanimatie les  met een 

potje loco en 24 soms pittige vragen, maar we weten 

veel en hadden plezier (foto: Tjeerd) 

 In Herhaling 

Deze Lotusslachtoffer beeldde een sleutelbeen-

fractuur uit. De kunst was om deze pijn zorgvuldig 

te verlichten met het aanwezige materiaal. 

Er was geen beschikking over een  

driekante doek. Hier werd op creatieve wijze er 

met ideaal zwachtel eentje van  gemaakt. 

De les was: Weet je je te redden met wat er opdat 

moment van handen is? (foto: Tjeerd) 

Dit is een handige tip om een oogletsel te verbinden. 

Met ideaal zwachtel werden er een paar slagen om 

de hand gewikkeld en vervolgens daar weer een 

tulbandje van gemaakt. Daarna werd dit tulbandje 

op het gekwetste oog gelegd en rondom het hoofd 

van het slachtoffer vastgezet (foto: Tjeerd) 
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 Huldiging Jubilarissen 

Op 20 februari 2018, heeft Albert Stevens als voorzitter van het district Drenthe tijdens de jaarvergadering  
onze jubilarissen gehuldigd. Helaas waren er een aantal mensen niet aanwezig. Zij hebben later hun speldje en  
certificaat mogen ontvangen. Wel benoemen we ze hier allemaal: 

 

25 jaar EHBO diploma: 

Arie Bloeming 

Joop Bos 

Geuko Groen 

Gerda Hof 

Joke Kugel  
  

35 jaar EHBO diploma: 

Alie Aardema-Anninga 

Jan van der Kaap 

Albert Leidelmeyer 

Jan Vrijbloed 

Janny Woering  

Tjeerd Hummel 

 

30 jaar EHBO diploma: 

Anette Albers 

Joke Stienstra-de Boer 

Tiny Klasens-Rekker 

 

40 jaar EHBO diploma: 

Arie van Duyvenbode 

Ria Hogelink 

  

 Evenementen (foto’s) gemaakt en (ingezonden) door leden 

Op zaterdag 3 maart zijn drie vrijwilligers van onze vereniging op uitnodiging 

van EHBO vereniging Sleen aanwezig geweest  bij het jaarlijkse Judo ijspegel 

toernooi van Yoshi Sleen. De samenwerking was namens beide verenigen een 

prettige beleving.   

Carnavalsoptocht: met een andere vereniging samen. 
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• 5  Vrijwilligersbijeenkomst 

• 9 t/m 10   Herhalingsles 5 

• 16 t/m 18 Herhalingsles 6 

• 19 Bestuursvergadering 

 

 Fun 

 

 


