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_____________________________ 

Van het bestuur 

_____________________________ 

Algemeen 

Het coronavirus verspreidt zich nog 

steeds in hoog tempo over de 

wereld en dat heeft een enorme 

impact op alles en iedereen, dus 

ook op onze vereniging. 

Conform de regelgeving was het 

volledige programma aan lessen 

geschrapt. Natuurlijk riep en roept 

dit vragen op. Inmiddels is er een 

(branche-)protocol uitgewerkt 

waardoor lesgeven onder 

voorwaarden weer toegestaan is. 

De richtlijnen in dat protocol 

hebben we uitgewerkt naar een 

protocol voor lessen bij onze 

vereniging. 

Het Oranje Kruis heeft echter ook 

een coulanceregel waardoor 

diploma’s en certificaten hun 

geldigheid vooralsnog behouden.  

Het bestuur is van mening dat het 

nu nog niet verantwoord is om de 

lessen voor leden weer te laten 

beginnen. Het aantal besmettingen 

is hoog (de derde golf) en wij willen 

niet de oorzaak zijn van meer 

besmettingen.  

Wij begrijpen dat men graag de 

lessen wil hervatten, maar gelet op 

de risico’s lijkt dit ons niet de 

goede keuze. 

We hebben er daarom voor 

gekozen ons te richten op herstart 

in het nieuwe seizoen, 2021 – 

2022, te beginnen in september. 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn 

waardoor de situatie aanpassing 

vraagt (positief of negatief) zullen 

we daar zeker op inspelen en jullie 

daarover informeren. 

 

Heb je nog behoefte aan een 

opfrisser? Kijk dan in de rubriek 

“Goed om te weten”. 

 

Van de werkgroep hulpverlening 

In de afgelopen periode hebben we 

helaas niet veel kunnen 

hulpverlenen. Iedereen weet 

waarom dat was. Maar we hopen 

dat we de komende tijd weer wat 

meer kunnen gaan doen!  

Er liggen al weer de nodige 

aanvragen, waarvoor we weer 

hulpverleners kunnen gaan vragen.  

Onze vereniging wordt door allerlei 

verschillende organisaties, 

feestcomite’s en verenigingen 

gevraagd om hulpverlening te 

bieden voor allerlei verschillende 

evenementen in de regio. 

Al verschillende evenementen 

hebben we als vereniging 

geholpen: van herdenkingen tot 

grote bedrijfsfeesten, en van 

professionele sportwedstrijden tot 

schooltoernooien.  

Er zijn activiteiten voor de 

actievere hulpverlener zoals helpen 

bij de ijsbaan, in de paardensport, 

tijdens de voetbalwedstrijd en 

langs de motorcrossbaan. Ook de 

Kramprun of de Wielerronde van 

Varsseveld zijn dan interessant. 

Maar ook tijdens Kerstmarkten, 

volksfeesten, Herinnering Verlicht 

op de begraafplaats of 

Veteranendag, zijn er hulpverleners 

nodig.  

Als hulpverlener kom je overal en 

loop je op een evenement ook 

achter de schermen. Zo kan het 

zomaar zijn dat je oog in oog staat 

met Lee Towers (Volksfeest 

Varsseveld) en een paar weken 

later met Jeffrey Herlings (Open 

Nederlandse Kampioenschappen 

Motorcross te Halle).  

Dus, heb je je nog niet opgegeven 

voor de evenementen die je 

interesseren, geef je via het 

formulier op de website op! Dan 

weten wij ook waar je interesses 

liggen en waarvoor we je evt. 

kunnen vragen.  

De lijst met de verwachte 

evenementen staat op de website. 

We hopen dat jullie deze lijst 

invullen en weer terugmailen of 

afgeven. 

Namens de werkgroep 

Hulpverlening 

hulpverlening@ehbovarsseveld.nl 

 

_____________________________ 

Kalender  

_____________________________ 

ALV 2021 ov/nog nader te bepalen. 

 

Bestuursvergaderingen: 

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 
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_____________________________ 

Jubilea / Lief en leed 

_____________________________ 

De rubriek Jubilea hebben we 

uitgebreid met Lief en leed.  

 

De jubilea houden we nog even 

voor ons. We hopen nog op een 

ALV achterin het jaar, dan maken 

we de jubilea bekend. 

 

Op is 28-01-2021 is onverwacht 

overleden ons zeer gewaardeerd 

erelid: 

Roel van Hasseld 

 
Roel van Hasseld kenden wij 

binnen de EHBO vereniging 

Varsseveld als: 

Goed lach ’s, altijd gekheid , 

belangstellend, zijn kleding 

rook naar slachtoffer. 

Slachtoffer, speelde Roel graag 

als Lotus. 

Hij leerde menig lid van de 

vereniging  hoe  zij hun werk 

moesten gaan doen bij 

calamiteiten. 

Zijn beruchte slagaderlijke 

bloeding staat menigéén van 

ons nog helder voor de geest. 

Roel, soms vergeetachtig, maar 

wij zijn jou niet vergeten. 

Ans Huls-Westerveld 

We wensen de familie veel sterkte 

bij dit verlies. 

 

Helaas worden we niet altijd 

geïnformeerd en niet altijd staat er 

een advertentie in een krant (die 

wij lezen), dus mochten we iemand 

vergeten of wil je voorkomen dat 

we iemand vergeten, informeer de 

administratie: 

administratie@ehbovarsseveld.nl 

_____________________________ 

Goed om te weten 

_____________________________ 

Wil je je EHBO kennis nog wat 

opfrissen? Kijk dan eens op het 

web. 

De tips van het Oranje Kruis. 

 

Ook YouTube heeft veel filmpjes 

m.b.t. EHBO. Helaas niet allemaal 

deskundig of ter zake doend. Zelfs 

Herman Finkers komt langs met 

“EHBO is mijn lust en mijn leven.” 

Let daarom op wat je kijkt. Kijk bij 

voorkeur bij bekende instanties 

zoals het Rode Kruis, HartslagNu of 

het YouTube kanaal van het Oranje 

Kruis. 

Wil je zeker weten dat het de echte 

instantie is en niet een nepper met 

dezelfde naam? Ga naar de website 

van de betreffende instantie en ga 

van daar naar hun “socials”: 

 
 

Reanimatie  

Let op de aangescherpte 

richtlijnen. Als je meedoet met 

HartslagNu leg dan vast een setje 

met mondkapje, handschoenen en 

een doekje klaar om mee te 

grijpen.  

 

Is je verbanddoos nog op orde? 

Bekijk het hier. 

 

_____________________________ 

En dan nog dit… 

_____________________________ 

Deze keer een pittige puzzel in 

cryptogram stijl. De oplossing kun 

je mailen naar de redactie. Onder 

de inzenders verloten we een prijs. 

Zorg wel dat je inzending op 15 juni 

2021 ontvangen is. 

Alle woorden zijn EHBO 

gerelateerd. In de vet omlijnde 

kolom in het midden verschijnen 

twee woorden (6,5). Dat is de 

oplossing. 

 
1) Gefrankeerde tamtam.(9) 

2) Haar hoor je varend en ook 

rijdend.(6) 

3) O.a. van kotsende inbrekers.(8) 

4) Liever goed belegd dan 

gehecht.(4) 

5) Schooluniform op de kleine 

Hogere Economische School.(5) 

6) Twijfelende Agrariër.(6) 

7) Uitroep van pijn na een breuk in 

Polen.(6) 

8) Gespierde burchtbewoner.(5,3) 

9) Mobiele Amerikaanse 7-voudig 

ex-Tourwinnaar.(9) 

10) Bouwvakkers plakken dit op de 

muur.(8) 

11) Buiten gevecht door dit 

resultaat.(7) 

 

_____________________________ 

Redactie 

_____________________________ 

Wil je ook een stukje plaatsen in 

een volgende nieuwsbrief, of heb 

je een suggestie voor een 

onderwerp? Mail de redactie: 

info@ehbovarsseveld.nl 

 

Verschijnt 1x per kwartaal. 
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