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Thema-avond ‘Brandwonden’ op woensdagavond 29 februari 20:00u
U kent ze wel, de verschrikkelijke beelden van
brandwonden. Het zijn misschien wel de ernstigste
verwondingen die u kunnen overkomen. U moet er
niet aan denken dat het u gebeurt. Mevrouw Evelien
Borst,
consulente
van
de
Nederlandse
Brandwondenstichting, geeft ons daarom een
presentatie waarin preventie en eerste hulp centraal
staan. De presentatie wordt gehouden in de Wieken.
U leert:
-

Risico’s voor u en uw naasten minimaal te houden
Adequaat eerste hulp te verlenen bij brandwonden
Meer over de behandeling en nazorg van mensen met brandwonden

Let op: zorg ervoor dat u uiterlijk om 20:00 in de Wieken aanwezig bent, zodat we
tijdig met de presentatie kunnen beginnen. De avond is voor iedereen open: beginner,
gevorderde of zelfs geïnteresseerde introducé.
De Nederlandse Brandwondenstichting geeft deze presentatie geheel gratis, omdat zij
het belangrijk vinden dat een ieder toegang heeft tot voorlichting. Om hun werk goed te
kunnen blijven doen, kunt u dan ook op deze avond een donatie achterlaten. Mocht u
liever van tevoren doneren, dan kan dat via giro 20.21.22 te Beverwijk t.n.v.
Nederlandse Brandwonden Stichting o.v.v. presentatienummer VV-GR-29-2-12-1.

Nieuwe druk Cursistenpakket Oranje Kruisboekje
Wilt u weten hoe u in noodgevallen eerste hulp kunt
verlenen? In de nieuwe, 26ste druk van het Oranje
Kruisboekje zijn een aantal regels voor het hulpverlenen
veranderd, die wel al worden toegepast in de
vervolglessen. De nieuwste versie van dit handige
naslagwerk kunt u zelf aanschaffen (bij bol.com of
gewoon via de boekhandel) voor €27,50 of inclusief
werkboek voor €39,50.
Laat het ons weten als u interesse heeft, dan kunnen wij wellicht meerdere boekjes
tegelijk bestellen en de kosten drukken. Laat dus even van u horen via
info@ehbonoordwijk.nl of bel Connie Hermans (0252-222181) en noem uw naam,
aantal boekjes en welke u precies hebben wilt.
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EHBO: wat als het écht móet?
Net als vorig jaar in het Smalspoormuseum te Valkenburg, zult u ook in 2012 de kans
krijgen uw vaardigheden te oefenen in een realistische situatie.
Op woensdagavond 14 maart bent u dan ook van
harte welkom op de oefenavond, die wordt
georganiseerd vanuit de regio. Dit jaar zal deze
plaatsvinden in de KTS te Voorhout.
Het leuke is dat er meerdere verenigingen uit de regio aanwezig zullen zijn, waardoor
samenwerking een andere dimensie krijgt. De geplande oefenavond van 7 maart zal
hierdoor worden verplaatst naar het begin van het volgende seizoen: de datum wordt
later bekendgemaakt.
Wat staat ons daar in Voorhout te wachten? Tja, dat weet niemand natuurlijk van
tevoren bij een dergelijke ramp. Wilt u carpoolen of meer informatie? Spreek dan even
iemand van het bestuur aan tijdens de (vervolg)lessen, bel Frans Zitman (071-3610686)
of mail naar info@ehbonoordwijk.nl. Durft u deze uitdaging aan?

EHBO Postzegels van Prinses Margriet
In het sorteercentrum van PostNL in Den Haag is
maandag 30 januari het eerste vel EHBO-postzegels
uitgereikt aan Prinses Margriet, zo meldt het Rode
Kruis.
De speciale zegel rond het thema EHBO is gelanceerd
ter ere van het 145-jarig jubileum van het Nederlandse
Rode Kruis, de internationale organisatie die mensen
in nood helpt.

Prinses Margriet heeft het eerste vel EHBO-zegels ontvangen uit handen van Harry
Koorstra van PostNL. Wie de zegels koopt, steunt daarmee het Rode Kruis in hun
wereldwijde hulpverlening. Op het postzegelvel staat een QR-code waarmee u met een
smartphone de EHBO-app van het Nederlandse Rode Kruis kunt downloaden. Deze
applicatie geeft kort en bondig instructie bij zo’n 54 verschillende ongevallen, zodat u in
no-time weet wat u moet doen.
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En ook…
-

Zijn wij bezig met het plannen van een mogelijke verkorte module Eerste Hulp bij
Sportongevallen. Geinteresseerd in deelname? Neem dan contact op met
Connie Hermans: 0252-222181.

-

Heeft onze secretaris, Jannie Hazenoot, het bestuur van de EHBO Vereniging
Noordwijk verlaten. Wij danken haar voor haar betrokkenheid en inzet. Voor
vragen en opmerkingen aan het adres van het secretariaat, kunt u voorlopig
terecht bij onze voorzitter Frans Zitman (071-3610686) of via de e-mail:
info@ehbonoordwijk.nl

-

Zijn wij alvast aan het brainstormen over thema’s voor het volgende seizoen. Heeft
u een leuk of interessant idee voor een thema-avond? Stuur dan een e-mail naar
pr@ehbonoordwijk.nl of neem contact op met Loes Janson (06-14205585)

Agenda
Let op: uw reguliere (vervolg)lessen zijn niet in dit schema weergegeven! U kunt deze
terugvinden op de achterkant van uw gele boekje, of op www.ehbonoordwijk.nl

Datum

A G E N D A

Locatie

15 feb 2012

Reanimatiekwartiertjes vervolgles groep B

De Wieken

29 feb 2012

2e thema-avond

De Wieken

7 mrt 2012

Oefenavond – voorlopig geannuleerd

14 mrt 2012

Oefenavond

KTS Voorhout

19 mrt 2012

Reanimatiekwartiertjes vervolgles groep A

De Wieken

22 mrt 2012

Examen basisopleiding

De Wieken

29 mrt 2012
Voorlopig:
10 mei 2012

Start module Eerste Hulp aan Kinderen

De Wieken
Nader bekend te
maken

Brandwonden

Algemene Ledenvergadering
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