
Prive EHBO trommel. 
 

Ach ja, je koopt een trommeltje bij 

een drogist en legt het in de kast. 

Af en toe gaat er wat uit. Een 

pleistertje hier een verbandje 

daar.  Er zat toch een splinterpin-

cet bij het trommeltje? 

 

Kortom, een mooie gelegenheid 

om eens de inhoud van uw EHBO 

trommel, koffer, rugzak etc een te 

controleren.  

 

Zit alles er nog in, is het niet over 

datum en moet er misschien wat 

aangevuld worden. 

 

Nu de donkere dagen eraan gaan 

komen een mooie tijd om het eens 

te controleren. 
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Beste leden, 

De vakantie is achter de rug en vele van ons zijn al weer een paar weken 

aan het werk. De realiteitentrein blijft zoals gewoonlijk gewoon doorrijden.  

Daarom willen we vanaf nu met regelmaat nieuwsbrief uitbrengen, om de 

communicatie te verbeteren.  

Heb je ideeën of suggesties voor de nieuwsbrief, mail ons of stop een 

briefje in de ideeënbus in ons verenigingsgebouw.  

Omdat Dennis Teunen en Yvonne Vulhop onze vereniging verlaten heb-

ben als instructeurs, zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe instructeurs. Wij 

hebben er 1 aangetrokken. Hij heet Michael Deerenberg. Michael stelt zich 

in deze nieuwsbrief zelf voor aan jullie. Naast Michael zijn Irene van Wijk 

en Huib Breeman bijna klaar met hun opleiding als instructeur voor EHBO. 

Zij hebben deze cursus zelf bekostigt zodat zij overal EHBO lessen kun-

nen geven. Zij gaan eerst mee draaien om zo de ervaring op te doen. 

Er zijn een aantal leden gestopt bij onze vereniging, zij zetten hun lidmaat-

schap ergens anders voort of zijn gestopt vanwege hun leeftijd. Wij heb-

ben ze allemaal bedankt en succes gewenst. 

Er is altijd plek voor nieuwe leden of voor mensen die hun EHBO diploma 

willen halen. We kunnen in ons pand op meerdere avonden les geven als 

dit nodig is. Het is dus niet nodig om maar 2 keer per jaar een nieuwe cur-

sus te starten, als er genoeg mensen zijn die hun diploma willen halen 

kunnen we meerdere keren per jaar een cursus starten. Dus weet je ie-

mand die zijn EHBO diploma wil halen meld ze aan of laat ze zich aanmel-

den op onze website. Hoe meer nieuwe mensen hoe sneller we een cur-

sus kunnen geven.  

Ook zullen er dit seizoen andere cursussen en informatieavonden gehou-

den worden, houd de mail in de gaten, bezoek de website of volg de ver-

eniging op facebook. 

Peter den Bak 

Voorzitter 
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Als jij het kan, kan iemand die 

je kent het ook ! 

Graag willen we de vereniging laten 

groeien en daarvoor hebben we nieuwe 

leden nodig.  

Dit jaar gaan we actief leden werven,  

door het aanbieden van de bestaande 

cursussen en ook een aantal nieuwe. 

Geen zin om 3 maanden een avond in 

de week een cursus te volgen? Geen 

probleem, een versnelde 3 daagse cur-

sus kan een oplossing zijn. 

Houd de website in de gaten voor  het 

aanbod. 

Ken jij in je omgeving iemand die een 

cursus wil volgen, laat deze zich dan 

opgeven bij de vereniging voor het volgen 

van een cursus. 

 

‘Kunnen we jou strikken?’ 

Voorstellen van Mike Deerenburg 

Hallo allemaal, 
 
Vanaf het seizoen 2018-2019 word ik het   
nieuwe gezicht voor de EHBO trainingen in 
Hoorn. 
 
Ik zal me zelf even voorstellen: Ik ben Mike 
Deerenberg (53), getrouwd met Karen en heb 
een dochter Nanook, die sinds afgelopen Au-
gustus het huis uit is om te gaan studeren in 
Maastricht. 
 
Ik ben tevens EHBO instructeur bij St.Veronica 
in de Goorn. 
Ik werk fulltime als instructeur/docent veilig-
heid bij BHV.NL, waar ik diverse trainingen 
geef. Hiervoor werkte ik bij Falck Safety Ser-
vice voor het geven van veiligheidstrainingen 
voor de Offshore, scheepvaart en wind       

industrie. Hierdoor geef ik ook brand en EHBO 
trainingen in het Engels. 
 
Heb 14 jaar bij de (vrijwillige) brandweer geze-
ten en heb naar aanleiding van de nieuwsjaar 
brand in Volendam daar de hele BHV organi-
satie opgezet als ploegleider / hoofd BHV. 
 
Mijn verdere hobby’s zijn: Puzzelen, muziek 
luisteren en spelen. Van hardrock tot new-age. 
 
Ik hou van interactieve lesvorming en nieuwe 
methodes om les te geven. 
Hopelijk zien we elkaar snel bij het nieuwe 
seizoen EHBO in Hoorn. 
 
Dit ben ik in een notendop. 
 
Met vriendelijke groet Mike Deerenberg 
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Aantal evenementen 

 

De wetgeving en de bekendheid 

van de vereniging, dragen er 

aan bij dat het aantal 

evenementen per jaar steeds 

toeneemt.  We hebben echt 

meer evenementen lopers 

nodig. 

 

2014  34 

2015 52 

2016 56 

2017 75 

2018 60 (tot nu toe) 

Je Loopt Altijd Met Een Ervaren EHBO-er 

Hoi allemaal 
 
Even voorstellen, Wendy Kroonenburg 
De meeste weten wel wie ik ben, voor de nieuwelingen onder ons. Ik ben 
degene die jullie soms overspoeld met mailtjes, om te vragen of jullie zin / 
tijd hebben om evenementen te lopen.  
 
Ik regel nu 5 jaar de hulpaanvragen. Elk jaar worden het er steeds meer. 
De evenementen lopen uiteen van o.a. Smartlappen tot Festivals, meer-
daagse evenementen, eigenlijk te veel om op te noemen.  
Omdat er elk jaar meer evenementen bij komen, word het voor mij soms 
moeilijk om EHBO-ers te regelen.  
 
Het lopen van evenementen is eigenlijk best wel leuk. Wat je geleerd 
hebt tijdens de Basiscursus kun je dan in praktijk brengen. Voor velen is 
de stap om evenementen te lopen best wel hoog en voor sommige mis-
schien wel eng. Waarschijnlijk denk je dat je in het diepe wordt gegooid, 
en er alleen voor staat, als er wat mocht gebeuren. Maar niets is minder 
waar, tijdens de evenementen loop je te allen tijde met twee ervaren 
EHBO-ers. 
    
Misschien moet je gewoon een keer over de drempel heen stappen en je 
eigen opgeven voor een evenement. Je zult zien dat het allemaal best 
wel meevalt en je een hele leuke tijd hebt. 
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Sportongelukken en 

wandelletsel 

In 2019 staat de cursus 

sportongelukken en wandel-

letsel gepland. Wil je deelne-

men aan deze cursus, meld 

je dan aan via de site.  

Nationale Hulpverlenersdag 2018 

 

HOORN – Vele duizenden mensen kwamen zondag 30 september een 
kijkje nemen bij de Nationale Hulpverleners Dag in Hoorn. Premier 
Mark Rutte opende de dag in Hoorn. Hulpdiensten als politie, brand-
weer en ambulancezorg waren in grote getale present om hun materi-
aal te laten zien, en het publiek iets te vertellen over hun werk. 

Drukte van belang  

Ook de traumahelikopter was aanwezig. Deze werd nog twee keer weg 

geroepen voor ongevallen in Schiphol en Almere. Mede door het 

prachtige weer was het een drukte van belang.  

Bron 112westfriesland.nl 
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De SAR en de traumaheli-

kopter arriveren op de    

hulpverlenersdag. Snel  was 

er een rij, om beide          

helikopters te bekijken. 

De traumahelikopter had ook 

dienst en werd al snel opge-

roepen om naar een melding 

toe te gaan. Het duurde even 

en de trauma was terug, nou 

ja terug, hij kon meteen door 

naar een volgende oproep. 



‘De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten, Voor de professionele 

hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen’  

6 minuten… 

De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 

minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, 

hoe groter de kans op leven én leven met minimale 

schade. Voor de professionele hulpverlening is het 

vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer 

aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die 

kritieke minuten de eerste hulp op. 

Jouw taak als burgerhulpverlener 

Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Am-

bulancezorg vast of het om een mogelijke hartstil-

stand gaat. Als dit het geval is, ontvangen de bur-

gers die het dichtstbij het slachtoffer zijn automatisch 

een alarmoproep. Je gaat naar het slachtoffer toe (of 

haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en 

je start de reanimatie alvast op. Dat kan handmatig 

zijn of met behulp van een AED. Je reanimeert net 

zo lang totdat de ambulance is aangekomen en pro-

fessionals het werk van je overnemen. 

Hoe word ik gealarmeerd? 

Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke 

hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners 

die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een 

straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd. Als 

vrijwilliger ontvang jij een bericht op je telefoon, per 

app of sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks naar het 

slachtoffer te gaan of eerst een openbare AED op te 

halen en dan ter plaatse te gaan. 

Wie kan burgerhulpverlener worden? 

Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij Hartslag-

Nu aanmelden. Jij en ik. Jong en oud. Hoe meer 

mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter. 

Wanneer je wordt geregistreerd als hulpverlener bij 

HartslagNu, dan heb je een erkende reanimatietrai-

ning gevolgd en zorg ervoor je dat je ieder jaar een 

opfriscursus volgt. 

Hulp verlenen wanneer jij wilt 

Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo kan het zijn dat 

je niet je plek acuut kan verlaten. En, weet je op 

voorhand dat je niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan 

kun je dit ook aangeven. Dit kan je in je profiel in de 

app of op Mijn HartslagNu instellen. Zo heb je altijd 

zelf in de hand of je wel of niet opgeroepen wordt of 

naar een reanimatie gaat. 

Meld je aan 

Registreer je als burgerhulpverlener wanneer je kan 

reanimeren. Daarnaast moet je 

ook willen reanimeren als dat nodig is. Ben je al pro-

fessioneel hulpverlener? Ook dan is je registratie van 

harte welkom! 
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Wordt burgerhulpverlener 



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  

 

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 

Diodeweg 2E  

1627 LL Hoorn  

Eerste herhalingsles 

 Dinsdag 4 September 

 Donderdag 13 September 

 Dinsdag 18 September 

 Donderdag 27 September 

Tweede herhalingsles 

 Dinsdag 2 Oktober  

 Donderdag 11 Oktober  

 Dinsdag 16 Oktober herhaling ehak 

 Woensdag 17 Oktober  

 Donderdag 30 oktober  

Derde herhalingsles 

 Dinsdag 6 November  

 Zaterdag 10 November 

 Donderdag 15 November  

 Dinsdag 20 November  

 Donderdag 29 November  

 

  

Vierde herhalingsles 

 dinsdag 4 December  

 donderdag 6 December  

 dinsdag 11 December  

 donderdag 20 December  

BLS/AED  PBLS/AED 

Zie uitnodiging voor de datum waarop je bent ingedeeld  

(Uitnodiging volgt) 

 8, 10, 15, 17 Januari 

 22, 24, 28, 30 Januari 

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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