
Voorkomen is beter 

dan genezen 
 

De feestdagen komen eraan,   

iedereen maakt zich nu al druk 

over het kerstdiner, de cadeau-

tjes, waar gaan we 1e en 2e kerst-

dag heen.  

 

Gezellig met z’n alleen deze da-

gen vieren. Waar we dan vaak 

niet aan denken is aan de    

brandveiligheid.  

 

Check hier hoe de brandveiligheid 

bij u thuis gesteld is. 

 

Verderop in deze nieuwsbrief 

gaan we een rookmelder verloten, 

hoe u mee kunt doen leest u in 

dat artikel 
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Nieuwsbrief 

 Beste leden, 

 

De feestdagen staan weer voor de deur en het einde van het jaar 

komt inzicht. Het is een bewogen jaar geweest met veel dieptepunten 

en met hele mooie gebeurtenissen.  

Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor de jaarvergadering en zo-

als jullie misschien al weten gaat onze secretaris, Ilse Schouten, er-

mee stoppen. 

We willen graag tijdens de jaarvergadering, die is op donderdag 7 fe-

bruari 2019 om 19.30 uur plaats vind, een nieuwe secretaris kiezen. 

Dus mocht u geïnteresseerd zijn kunt u zich bij deze opgeven bij het 

bestuur. Mocht u willen weten wat de functie inhoud verderop in deze 

nieuwsbrief staat wat de functie inhoudt omschreven. 

 

Op zaterdag 6 januari 2019 willen we met u proosten op het nieuwe 

jaar met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom op deze 

nieuwjaarsreceptie van 14 uur tot 17 uur. 

 

Rest mij verder u en uw dierbare hele fijne feestdagen en al het goeds 

voor 2019 te wensen. 

 

Dus graag tot ziens op zaterdag 6 januari en op donderdag 7 februari 

2019 voor de jaarvergadering. 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Peter den Bak 

Voorzitter 

https://www.brandweer.nl/media/7294/brandveilig-wonen-2017.pdf


Sint Jan Boulevard 
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Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief is de “Sint Jan Boulevard.” 
Hierin komen mensen uit onze vereniging aan het woord, die iets kwijt willen, positief maar ook negatief als dat hun 
hart lucht, maar ook hoe dingen soms beter kunnen . 
Ik waarschuw wel, wees niet bang om op enig moment op de hak genomen te worden, want dat is de consequen-
tie van mij als verslaggever. 
 
Als eerste die onder de loep genomen wordt is onze huidige secretaris, bestuurslid Ilse Schouten. 
 
Er moet mij direct iets van het hart, ik werd uitgenodigd bij Ilse thuis. 
Een zeer aangename omgeving moet ik zeggen, en onder het genot van koffie branden we los. 
 
In de eerste plaats zijn we natuurlijk allemaal zeer benieuwd hoe het nu gaat met haar.  
Want zoals jullie wellicht wel weten, hebben Ilse en Jan enige tijd geleden een motor ongeluk gehad. 
De prangende vraag is bij een eenzijdig ongeluk, hoe kan zoiets gebeuren. 
Jan heeft als jongen van een jaar of zestien een krantenwijk gehad, die wel vrij omvangrijk was, veel adressen in 
een wijde omgeving, dus ook veel geld. 
En alles op het fietsje natuurlijk. 
De buurvrouw zag dit met lede ogen aan en boot hem haar vespa-tje aan, daarmee mocht hij de kranten voortaan 
rond brengen. 
Met deze ruime ervaring in het brommer rijden dacht Jan, hoe moeilijk kan het zijn om motor te rijden, een zeer 
legitieme vraag overigens.  
Nou, dat bleek toch een heel stuk moelijker dan gedacht, want met Ilse achterop zijn ze uitgegleden over een ba-
nanenschil, of een olie spoor, in ieder geval inmijn optiek nogal vaag allemaal. 
Het mooie is dan weer wel, dat het dan dus niet Jan zijn schuld is, toch? 
Maar de gevolgen waren wel, dat het linker been en de linker arm van Ilse gebroken waren, terwijl Jan er met wat 
kneuzingen en schaafwonden beter van af kwam. 
De boel is bijna ter plaatse gerepareerd met platen en schroeven, inmiddels loopt ze weer fris en fruitig rond en 
heeft ze het secretariaat ook al weer opgepakt. 
Maar er is wel flinke training aan vooraf gegaan, het is hard werken om weer volledig in de running te komen. 
“We gaan fijn een stukje rijden op de motor, en misschien kopen we onderweg ook nog wel een motor voor 
jou,”nou niet dus. 
Ilse is ook weer voorzichtig begonnen op haar werk, ze werkt voor de gemeente Hoorn en houdt zich bezig met 
planning en opleidingen voor medewerkers maar ook voor de regio gemeentes. 
Kortom totaal niet interessant om hier lang bij stil te staan, ik bedoel de gemeente Hoorn, moet ik daar nog iets aan 
toevoegen…..ik dacht het niet. 



De vraag dringt zich op hoe ze bij onze vereniging betrokken is geraakt. 
Jan geeft les zoals jullie weten, ook binnen onze vereniging, en op die manier is zij ook bij onze ver-
eniging terecht gekomen, totaal niet spannend dus, maar goed om te weten lijkt mij. 
Ik vroeg haar hoe ze het werk vind als secretaris, “heel leuk eigenlijk,” zei ze direct, het is dan meer 
ook in het verlengde van haar dagelijkse werk bij de gemeente, alleen dan natuurlijk een heel stuk 
minder saai.  
De scheiding houden tussen Jan zijn werk voor de vereniging en het secretariaat, vraagt soms wel 
wat aanpassingen, maar ze zijn goed instaat om de zaken gescheiden te houden.  
Dus tot zover loopt het allemaal gewoon goed. 
Dus zou je kunnen zeggen dat er totaal geen reden is om daar ook maar enige verandering in aan 
te brengen 
 
Ilse meent dus van wel lieve leden, want ze wil stoppen met het secretariaat.  
En dus het stokje over geven aan een nieuw te kiezen bestuurslid op de eerst volgende ledenver-
gadering. 
Maar serieus, natuurlijk spelen de recente gebeurtenissen, die ons allemaal nog helder voor ogen 
staat, daarbij ook een rol.  
Maar de voornaamste reden is toch wel dat Jan zijn bedrijf groeit, dat is natuurlijk heel fijn voor Jan. 
Alleen het jammere is nou, dat ze hem daarbij gaat helpen, en vervolgens gaat ze ook meer uren 
werken bij de gemeente, waar je zin in hebt, maar goed zij wil dat wel. 
Dus dan moeten er keuzes gemaakt worden, maar waarom de keuze dan niet op het verenigings-
werk valt is mij een totaal raadsel en eigenlijk niet te snappen. 
Ze mag het gelukkig nog wel zelf bepalen, en dat heeft ze dan ook gedaan. 
Dus mijn vraag is dan, vind je dat het secretariaat op een of andere manier gesplitst zou moeten 
worden omdat het misschien te veel kan zijn voor een persoon. 
Maar daar over is ze vrij stellig, “het is niet wenselijk, omdat er dan meer afstemming moet plaats 
vinden, onderling wat ook weer extra tijd kost,” bovendien is het volgens Ilse niet zo verschrikkelijk 
veel werk, maar het vraagt wel om een goede organisatie. 
Wat bij mij dan meteen weer de vraag wekt ‘waarom stop je er dan mee, nietwaar.’ 
De wens is de vader van de gedachte, en daar laten we het dan maar bij.  
De beslissing is zeer weloverwogen genomen drukt ze mij op het hart. 
Er hebben zich tot nu toe nog geen kandidaten gemeld.  
Het is daarom nu misschien wel een goed moment, om leden op te roepen, als je wat tijd over hebt, 
en het verenigingswerk lijkt je wel wat, er is nu een gelegenheid.  
Het duurt nog even voor de ledenvergadering gaat plaats vinden, dus er is tijd genoeg voor een 
nieuwe kandidaat om met Ilse mee te lopen en zo het stokje langzaam over te nemen. 
 
Op dit punt gingen de dingen wat door elkaar heen lopen, privé en zakelijk tegelijk is geen goede 
combi. 
Bij het terug luisteren van het vraag gesprek valt het mij overigens ook op, dat ik zelf wel heel veel 
aan het woord ben. 
Een slechte gewoonte en ik zal mij daar in proberen te verbeteren, misschien. 
Tot slot wil ze nog wel graag kwijt dat ze met al haar ervaring het bestuur zal blijven ondersteunen, 
als lid van de vereniging. 
En ze wil graag actief blijven deelnemen aan de groei van onze vereniging. 
 
De Pleister.   
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Het was weer een rustige dienst. 

Wil je ook een evenement lopen, 

meld je aan bij Wendy. 
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Even voorstellen mijn naam is Alex Heijkoop en, toen ik in 2012 mijn EHBO 
diploma heb behaald wist ik nog niet alles over EHBO, ja een beetje van de 
BHV cursus maar dat was erg basic.  
 
Nu we al weer 6 jaar verder zijn is de kennis ook wel toegenomen. 
Het fijne van deze vereniging is dat je er nooit alleen voor staat wanneer je  
een evenement gaat lopen, je loopt altijd met een “ervaren EHBO-ER”. 
Het is ook erg leuk om te doen zo een evenement lopen. Je komt op plaatsen 
waar je anders nooit mag komen. 
Het volgen van de herhalingslessen is ook gezellig en dommer word je er niet 
van. 

Doe mee en  maak kans 

op een rookmelder 

 
Wat moet u doen, maak een foto waar u met uw kerstboom 

op staat. De mooiste foto belonen wij met deze rookmelder. 

 

U kunt uw foto mailen naar  

kerstboomrookmelder@gmail.com  

 

U kunt uw foto tot 27 december 2018 inzenden. 

mailto:kerstboomrookmelder@gmail.com?subject=inzending%20kerstboomactie


Voorzitter: 

Peter den Bak 

 email: voorzitter@ehbohoorn.nl  

 telefoon: 06-54743638 

 

Secretaris: 

Ilse Schouten 

 email: secretaris@ehbohoorn.nl 

 telefoon: 0229-212364  

 

Penningmeester: 

Alex heijkoop 

 email: penningmeester@ehbohoorn.nl  

 telefoon 06-20163318  

 

Bestuurslid materiaal- & kledingzaken:  

Ida van den Broeke  

Herhalingslessen rooster 2018-2019 

Bestuurslid & coördinator  hulpverlening 

Materiaalbeheer & Technische dienst: 

Cor Kroonenburg  

 email: cdkroonenburg@kpnmail.nl  

 telefoon: 06-24700803  

 

Contact persoon aanvraag hulpverlening:  

Wendy Kroonenburg  

 email: kroontje42@gmail.com  

 telefoon: 0229-215806  

 

Webmaster: 

Adri Swaap 

 email: webmaster@ehbohoorn.nl 
 telefoon: 0621925213  

EHBO St. Jan Hoorn  www.ehbohoorn.nl 

Diodeweg 2E    facebook ehbohoorn 

1627 LL Hoorn  

Vierde herhalingsles 

 dinsdag 4 December  

 donderdag 6 December  

 dinsdag 11 December  

 donderdag 20 December  

Zaterdag 6 Januari 

 Nieuwjaarsreceptie14.00  - 17.00 

 

BLS/AED  PBLS/AED 

Zie uitnodiging voor de datum waarop je 

bent ingedeeld  (Uitnodiging volgt) 

 8, 10, 15, 17 Januari 

Donderdag 7 Februari 

 Jaarvergadering 19.30 - 21.00 

Vijfde herhalingsles 

 Dinsdag 5 Februari  

 Donderdag 14 Februari  

 Zaterdag 16 Maart 

 Dinsdag 26 Februari  

 Donderdag 28 Februari  

Grote oefening   19 en 28 Maart 

Herhaling  sport en wandelletsel 

 Donderdag 11 April 

 Dinsdag 16 April 
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