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_____________________________ 

Van het bestuur 

_____________________________ 

Van de voorzitter 

Geachte leden, 

 

Inmiddels loopt 2020 op zijn eind. 

Een jaar van extremen.  

 

We hadden gehoopt na de 

annulering van de jaarvergadering 

in april deze in het najaar van 2020 

te kunnen houden. Echter ook hier 

heeft CORONA roet in het eten 

gegooid. Dus een jaarvergadering 

zit er dit jaar niet meer in. Ook de 

nieuwjaarsreceptie van 20 januari 

zal helaas geen doorgang vinden.  

 

Tijdens de ledenvergadering 

hadden wij officieel afscheid willen 

nemen van Ans Huls als 

bestuurslid. Ondertussen is Gerben 

Vreman als aspirant lid 

toegetreden tot het Bestuur.  

 

De herhalingslessen voor blok 9, 

10, 11 en 12 zijn dit jaar komen te 

vervallen. Wij zullen in 2021 kijken 

hoe en op welke data wij deze 

blokken weer in kunnen plannen. 

De blokken  13, 14, 15 en 16 

(startend januari) kunnen ook geen 

doorgang vinden.  Wij volgen de 

ontwikkelingen op de voet en 

zodra een en ander weer mogelijk 

is zullen wij u via de website en per 

mail van de nieuwe data op de 

hoogte te brengen 

 

Rest mij als voorzitter u een fijne 

jaarwisseling in goede gezondheid 

voor u en uw naasten toe te 

wensen 

 

Van de penningmeester 

Als u een incasso voor de 

contributie heeft afgegeven zal de 

afschrijving in december 

plaatsvinden. 

Heeft u geen incasso-machtiging 

afgegeven doe dit dan alsnog of 

maak het bedrag over naar ons 

rekeningnummer. Het bedrag voor 

uw situatie vindt u in het gele 

boekje. 

 

Van de werkgroep hulpverlening 

-motorcross 

 
Voor de trainingen van de 

motorcross bij de VAMAC in 

Varsseveld verzorgen we al 

jarenlang de hulpverlening. 

Dit doen we met een vaste groep 

vrijwilligers die 1 keer in de 5 

weken een woensdagavond of 

zaterdagmiddag bij de crossbaan 

staan. 

Al heel lang assisteerden wij het 

Rode Kruis in Halle bij de trainingen 

en wedstrijden bij de HALMAC. 

Afgelopen voorjaar is er door de 

HALMAC gevraagd of wij dit voor 

hun vast kunnen verzorgen i.p.v. 

assisteren.  

Dit verzoek hebben we met beide 

handen aangepakt en in 2020 

hebben we de wedstrijden en 

trainingen verzorgd bij de HALMAC. 

De trainingen zijn op 

zaterdagmiddag en daarvoor 

zoeken we ook nog hulpverleners 

die onze groep kunnen uitbreiden. 

Dus mocht je bij 1 van de clubs of 

beide mee willen werken neem dan 

met ons contact op. 

Ronny Veldhorst 

r.veldhorst1971@gmail.com 

Joop Legters jlegters@upcmail.nl 

-evenementen 

Binnenkort zullen we de lijst met 

de verwachte evenementen weer 

rondmailen. 

Ook zal deze weer op de website 

gezet worden. 

We hopen dat 2021 een ander jaar 

zal worden zo dat we wel weer 

kunnen staan bij de diverse 

evenementen. 

We hopen dat jullie deze lijst 

invullen en weer terugmailen of 

afgeven. 

Namens de werkgroep 

Hulpverlening 

hulpverlening@ehbovarsseveld.nl 
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_____________________________ 

Kalender  

_____________________________ 

Wo 21-04-2021 ALV 2021 ov 

 

Bestuursvergaderingen: 

Wo 20-01-2021 

Wo 10-02-2021 

Wo 10-03-2021 

Wo 07-04-2021 

Wo 12-05-2021 

Wo 16-06-2021 

 

*!* kijk voor de laatste data/het 

laatste nieuws altijd op onze 

website (nieuws) en/of in de 

besloten facebook groep 

 

_____________________________ 

Jubilea 

_____________________________ 

Afgelopen jaar was er door 

omstandigheden geen ALV. De 

volgende jubilarissen hebben we 

daarom niet in het zonnetje 

kunnen zetten: 

Dhr. G.A. Schuurman     45 jaar 
Dhr. A.D. Sleutjes      40 jaar 
Dhr. F.J. Gussinklo     25 jaar 
Mevr. B. Kaminski       25 jaar 
Dhr. H.J. Seesink       25 jaar 
Dhr. M.W. Maatkamp   15 jaar 
Dhr. H.W. Rutgers       15 jaar 
 

Allen gefeliciteerd! Jullie houden 

dit nog tegoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Goed om te weten 

_____________________________ 

 

Ga je oliebollen bakken? Zorg voor 

een goed passende deksel op je 

(frituur-)pan. Bij een vlam in de pan 

doof je deze eenvoudig door het 

deksel erop te leggen. Blus een 

oliebrand nooit met water!!! Water 

wordt dan meteen stoom en zorgt 

ervoor dat de hete olie alle kanten 

op spat. 

 

 

_____________________________ 

En dan nog dit… 

_____________________________ 

Inflatie. Het is net een zwart gat, 

elk jaar valt er wel wat ten prooi 

aan inflatie. Het parkje in dorp 

noemen we tegenwoordig 

“natuur”. Reizen naar de andere 

kant van het land met slechts één 

uur file onderweg vinden we 

“prima doorstroming”. Een mitella 

aanleggen, dat hoeft tegenwoordig 

niet meer (maar mag nog wel). 

Wat doet dit in de EHBO-

nieuwsbrief? Zie hier de tekst van 

het EHBO-diploma uit 1967 

(uitgegeven te ’s Gravenhage i.p.v. 

“Den Haag” ook al zoiets….. Door 

de “Koninklijke Nationale Bond 

Voor Reddingwezen en Eerste hulp 

bij ongelukken”): 

“De ondergetekende, 

(hoofd)commissaris/hoofd van 

Politie te   …..  verklaart, dat de 

houder van dit diploma op de door 

de politie afgezette terreinen kan 

worden toegelaten tot het 

verlenen van Eerste Hulp bij 

Ongelukken, zulks ter beoordeling 

van de ter plaatse aanwezige 

politieambtenaar.” 

 

Leg dit maar eens naast je huidige 

diploma. Of de inflatie nu bij de 

politie zit, in het diploma zelf of 

beide, dat mag je zelf bedenken. 

Feit is wel dat een EHBO-diploma 

en periodieke opfrisplicht kent, 

daar kan zelfs het rijbewijs niet aan 

tippen (en is te merken ook…). 

 

_____________________________ 

Redactie 

_____________________________ 

Wil je ook een stukje plaatsen in 

een volgende nieuwsbrief. Mail de 

redactie: info@ehbovarsseveld.nl 

 

Verschijnt 1x per kwartaal. 
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