Seizoen 2021-2022

Seizoen 2021-2022

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

Blz.
2

Adressen (dagelijks) bestuur

3

Voorwoord

4

Adressen overige

5

Sponsors

6

Sponsors

7

Herhalingsdata

8

Sponsors

9

Ditjes en datjes

10

Sponsors

11

Sponsors

12

In de

13

-koffer met

Sponsors

14

Sponsors

15

Diverse foto’s

16

Sponsors

17

Diverse foto’s

18

Sponsors

19

Diverse foto’s

20

Sponsors

21

Jubilarissen

22

Jubilarissen

23

Jubilarissen

24

Geldigheid diploma

25

Locatie AED's

26

Seizoen 2021-2022

Adressen (dagelijks) bestuur
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Voorzitter

Jerry Wildemans
Groenesteeg 4
5306 AG Brakel
0418-562350 / 06-20541240
voorzitter@ehbogamerennieuwaal.nl
Secretaris

Helma van Alphen
Hoenderveld 23
5314 BJ Bruchem
0418-643036 / 06-55888206
secretaris@ehbogamerennieuwaal.nl
Penningmeester

Mechelina van Steenbergen
Johannis van Rijswijkstraat 32
5311 EB Gameren
penningmeester@ehbogamerennieuwaal.nl
Algemene bestuursleden

Jacob Gijben
Nichtenhofstraat 28
5313 AW Nieuwaal
0418-561548 / 06-36483909
jacob@ehbogamerennieuwaal.nl
Kees Wolfert
Rietkamp 4
5311 GX Gameren
0418-562535 / 06-25208117
kees@ehbogamerennieuwaal.nl
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Simone Wolfert
Rietkamp 4
5311 GX Gameren
0418-562535 / 06-29626385
simone@ehbogamerennieuwaal.nl

Voorwoord
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Oktober 2021

Beste E.H.B.O. Leden

Ik hoop dat jullie ondanks alle Corona-perikelen toch nog een goede
zomerstop gehad hebben.
Na een lange tijd van Corona maatregelen hopen we weer een begin
te maken met een nieuw seizoen.
Met een aantal maatregelen en aanpassingen willen we weer
voorzichtig met wat lessen beginnen.
We zijn als bestuur ook weer bijeengekomen en hebben gekeken over
hoe en wat er mogelijk is qua lessen.
We hopen dit najaar nog een aantal lessen te kunnen invullen dus let
op je mailbox, daarin zullen wij jullie informeren over wanneer en hoe
we de lessen zullen invullen.
Verder hoop en vertrouw ik erop dat we weer een leerzaam en vooral
een gezond seizoen tegemoet gaan.
Groet van jullie voorzitter.

Jerry wildemans
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Webmaster

Marcel Baijense
06-51567021
webmaster@ehbogamerennieuwaal.nl
Instructrice

Simonet van Hemert
Koksenbos 12
5311 GN Gameren
0418-562051 / 06-15222277
simonetvanhemert@upcmail.nl
Redactie clubblad

Kees Wolfert
Rietkamp 4
5311 GX Gameren
0418-562535 / 06-25208117
kees@ehbogamerennieuwaal.nl
Coördinatoren hulpverlening evenementen

Jacob Gijben
Nichtenhofstraat 28
5313 AW Nieuwaal
0418-561548 / 06-36483909
jacob@ehbogamerennieuwaal.nl
Verbandmeester

Jacob Gijben
Nichtenhofstraat 28
5313 AW Nieuwaal
0418-561548 / 06-36483909
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Simone Wolfert
Rietkamp 4
5311 GX Gameren
0418-562535 / 06-29626385
simone@ehbogamerennieuwaal.nl

Sponsors
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Sponsors,
bedankt!

Wilt u of kent u ook iemand die sponsor wil worden van onze
vereniging? Dat kan! Opgave bij Jerry Wildemans (voorzitter).
Wij kunnen uw steun hard gebruiken!

U steunt ons door middel van
uw bijdrage van slechts
€ 50,- per jaar!
Wij presenteren uw bedrijfslogo dan in dit clubblad (halve pagina)
én via een link op onze site www.ehbogamerennieuwaal.nl.
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Herhalingsdata

We starten 02 november 2021 met de lessen.

LET OP: Niet meer dan 15 min van te voren aanwezig zijn en
aanmelden als je komt bij secretaris@ehbogamerennieuwaal.nl

Lessen eind 2021
Dinsdag 05-10-2021 : Vergadering
Dinsdag 02-11-2021 : Les (Leraar: Arjan Berkhout)
Dinsdag 16-11-2021 : Les (Lerares: Yvonne de Ruyter)
Dinsdag 30-11-2021 : Les (Lerares: Yvonne de Ruyter)
Dinsdag 14-12-2021 : Les in de kleine zaal (Yvonne de Ruyter)

Lessen begin 2022
Dinsdag 11-01-2022 : Les
Dinsdag 25-01-2022 : Les
Dinsdag 08-02-2022 : Les
Dinsdag 08-03-2022 : Les
Dinsdag 22-03-2022 : Les
Dinsdag 05-04-2022 : Jaar vergadering
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Van Tuijl Nieuwaal BV
Beemstraat 9a
5313 AN Nieuwaal
Tel: 0418 - 56 28 91
Fax: 0418 - 56 15 10
Email: vtn@vantuijlnieuwaal.nl
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Adreswijzigingen
Adreswijzigingen en/of opgave e-mailadressen e.d. graag per
omgaande doorgeven aan Helma van Alphen, e-mail:
secretaris@ehbogamerennieuwaal.nl

Evenementen/wedstrijden
Wordt er een evenement of wedstrijd georganiseerd waarbij EHBO-ers
nodig zijn, dan graag minimaal 4 weken van te voren aanvragen via
onze website www.ehbogamerennieuwaal.nl of bij Jacob Gijben of
Simone Wolfert (coördinatoren).

Ledenbestand
Er is 1 nieuw lid bijgekomen en helaas zijn er enkelen weg

Reanimatie voor NIET LEDEN proberen we begin 2022 weer op te
gaan pakken. Prijs is €20,=

Om te onthouden...
Het contributiejaar loopt per kalenderjaar, namelijk van 1 januari t/m
31 december en niet zoals zovelen denken, per lesseizoen, van ca.
september t/m april. Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk
vóór 1 december bij de secretaris Helma van Alphen te worden
ingediend. Hierna is men verplicht de contributie voor het volgende
jaar te voldoen. Facturen ontvangt u in de maand januari per mail.
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In de

-koffer met…

Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
Burgerlijke stand:
Kinderen:

Helma van Alphen
Bruchem
48
Getrouwd met Bas
2 kids, Nick en Thijn

Opleiding:
Hobby’s:
Heb je huisdieren?
EHBO-diploma sinds:
Wat kan beter bij de EHBO?
Wat vind je van onze club?
Wat vind je het leukst tijdens de
lessen?
Wie vind je de beste EHBO-er?
Wat eet je het liefst?
Dit lust ik echt niet:
Een bos rozen voor:
Een hekel aan:
Waar kunnen ze jou voor wakker
maken?
Favoriete vakantie oord:
Laatst gelezen boek:
Waarom ben je EHBO-er
geworden?
Waarom zou een ander EHBO-er
moeten worden?
Heb je nog ideeën of wensen?
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Verzorgende IG
Wandelen, puzzelen, Lotus en EHBO
2 land schildpadden
24-4-1995
Iedereen op tijd komen
Een gezellige en actieve club
De buitenoefeningen!
Iedereen heeft zij eigen kwaliteiten
Alles was zoet is
Spruiten
Mezelf! HaHa
Mensen die niet eerlijk zijn
Beter is het om mij niet wakker te
maken
Dubaï en overal waar zon is!!
Alleen een beetje verliefd misschien….
Om mijn angst voor wonden/bloed te
overwinnen
Om andere mensen te kunnen helpen
bij ongelukken of verwondingen
Hopen dat we onze club gezellig en
actief kunnen houden
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Diverse foto’s
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Posten bij de tent
Feestweek
Oktober 2021
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Diverse foto’s
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Villa Pardoes
en de

Color run
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Geranco Transport B.V., Jacob Ekelmansstraat 39a, 5311 BA Gameren
Tel. 0418-562121 - Fax 0418-561168 - Mob.06-52691410

E-mail: info@geranco.nl
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50 en 60 jarige leden bij de EHBO vereniging Gameren / Nieuwaal
Rie Kos 60 jaar lid
Ze is bij de EHBO gegaan , omdat haar zus en vader er ook bij waren
Er waren toen verder niet veel verenigingen, alleen Zang en EHBO.
Ze mocht niet met de de 1e lichting mee omdat ze toen pas 17 jaar was,
Daarom met de 2e lichting gestart omdat je 18 jaar moest zijn.
Rie heeft in haar lange EHBO loopbaan wel veel meegemaakt
O.A kind met een gebroken been die tegen een paaltje gefietst had
naast de dijk.
Ook zag ze een man van zijn fiets vallen. “die is zat “ zei haar man Jaap
“nee die valt dood“ zei Rie. Maar helaas had Rie ook gelijk.
Regelmatig heeft ze ook aan wedstrijden mee gedaan, en regelmatig
gewonnen door haar goede parate kennis
Rie is ook bij het Groene Kruis geweest, een erge leuke ervaring vind
ze, ook dat ze bij een bevalling geroepen was.
Ze heeft ook ongeveer 27 jaar in t bestuur gezeten van de EHBO.
Halverwege de jaren 80 is Rie gestopt met EHBO na een auto ongeluk
,waarna ze geen macht meer over 1 hand had.
En daarna is ze Erelid geworden van de EHBO

Mientje van Willegen is 50 jaar lid van de EHBO
ze is ook met haar 18e bij de EHBO gegaan, omdat haar vader vond dat
dit al zijn kinderen moest gaan doen.
Herhalingslessen is ze altijd bij blijven houden ,om zo goed mogelijk
op de hoogte te blijven van de EHBO
In de praktijk veel meegemaakt in het Timmerbedrijf van haar man,
vaak was het “doekje erom en naar de dokter”
Mientje heeft ook vaak geholpen bij het Rode Kruis.
Zoals helpen met de Henry Dunant boot
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Rie Kos: 60 jaar lid
en
Mientje van Willegen:
50 jaar lid
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Geldigheid diploma
Voor wat betreft de geldigheid van
het diploma. Het EHBO-diploma
heeft een geldigheid van 2 jaar.
Om het diploma geldig te houden,
dient de EHBO-er aan te kunnen
tonen voldoende deskundig en
geoefend te zijn.
Dit kan op 2 manieren:
1) Het afleggen van een
competentietoets, vergelijkbaar
met het EHBO-examen.
2) Middels deelname aan
voldoende herhalingslessen.
De herhalingsles reanimatie/AED dient per seizoen minimaal
1x gevolgd te worden. Deze
herhalingslessen zijn in verband
met het aantal deelnemers
gesplitst in 2 groepen, verdeeld op
de eerste letter van de
achternaam. Bent u verhinderd op
de lesdatum waarop u staat
ingedeeld, dan kunt u uiteraard
deelnemen in de andere groep.
Gaarne dan met iemand uit de
andere groep ruilen (zelf onderling
afspreken).
Er dienen per seizoen zoveel
mogelijk lessen gevolgd te worden.
Voor personen die in het bezit zijn
van de aantekening "Eerste hulp
aan kinderen" is daarnaast ook
deelname aan de herhalingslessen
verplicht.
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Het aftekenen van de
presentielijsten is leidend voor wat
betreft uw aanwezigheid en u bent
hiervoor zelf verantwoordelijk.
Vergeet dus niet om direct bij
binnenkomst de presentielijst af te
tekenen zodat hierover nooit
discussie kan ontstaan!
Wanneer blijkt dat iemand
onvoldoende herhalingslessen
heeft gevolgd kan het diploma niet
worden verlengd.
Er zijn dan 3 mogelijkheden om het
diploma alsnog te kunnen
verlengen:
1) De EHBO-er heeft elders lessen
gevolgd en kan dit aantonen
middels een certificaat of
verklaring.
2) De EHBO-er kan middels
deelname aan een competentietoets aantonen voldoende
deskundig en geoefend te zijn.
3) Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor de EHBO-er
tijdelijk niet in de gelegenheid is
geweest deel te nemen aan de
herhalingslessen zoals bijv. ziekte
of zwangerschap (wanneer dit ter
sprake is, a.u.b. wel gelijk
doorgeven aan het bestuur).
In overleg met de instructeur en
het bestuur zal worden gekeken
naar een passende oplossing.
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Waar zijn AED's te vinden?
Gameren
- Dorpshuis Gambora, Middelkampseweg 2
- Verzorgingshuis 't Slot, Ridderhof 1
- Bakkerij Van Keulen, Burgerstraat 7
- Mevrouw Van Tuijl, Buskeshof 8
- KDV De Jutter, Middelkampseweg 2a
- Jumbo, Middelkampseweg 6
- Kerkelijk Centrum Elim, Delkant 5a
- Eetcafé 't Ouwe Mestershuis, Waalbandijk 3
- Brandweerkazerne, Middelkampseweg 4
- P&G Safety, Rondgang 26 en Burgerstraat 26
- Sportpark Maartenshof (GVV'63), Middelkampseweg 16
- Bayens Aluminium / Koot Metals, Rondgang 17
- Hof van Gameren, Bulkenlaan 59
- Hersteld Hervormde Kerk, Oudenhof 2
- Van Tuyl Glasrecycling, Middelkampseweg 13
- Gemeentewerf Gameren, Rondgang 25
Nieuwaal
- Jacob Gijben, Nichtenhofstraat 28, Nieuwaal
Weet u waar er nog meer AED’s zijn in Gameren of Nieuwaal, mail dit
dan even door naar de webmaster of de redactie. (zie blz 5)
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