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Toch weer een nieuwsbrief. 
Als bestuur waren we aan het zoeken naar een vorm 
voor onze nieuwsbrief. Op de oude wijze zoals deze 
of via een mail. We gaan voor deze vorm eventueel 
per mail verzonden. 
 
Om een nieuwsbrief te maken is natuurlijk input 
nodig. Dit zal een taak zijn voor het bestuur maar er 
is ook ruimte voor de leden wanneer zei iets hebben 
in te brengen. 
 
Patrick de Bruin 
Patrick is momenteel druk 
aan het revalideren in de 
Hoogstraat in Utrecht. 
Een onderdeel van de 
revalidatie is zelf je eten 
maken. 
Hij is ook regelmatig weer 
even thuis. 
We hopen dat hij 
binnenkort zijn gewone 
leven weer kan oppakken. 
We wensen hem heel 
veel sterkte. 
 
Herhalingslessen 
Met de herhalingslessen zijn we dit seizoen alweer 
bijna op de helft.  
De volgende data staan gepland; 
di 14 jan Verbandleer 
wo 22 jan  Jaarvergadering en gastles 
ma 27 jan Reanimatie en AED (incl. kinderen): 

achternamen E-K 
wo 05 feb Sportletsels 
di 18 feb  Vervoer en evacuatie 
di 25 feb   Reanimatie en AED (incl. kinderen): 

achternamen L-R 
di 03 mrt  Verbandleer 
wo 25 mrt Competentieavond aanmelden per e-mail bij 

het secretariaat uiterlijk 13 maart 
ma 06 apr Reanimatie en AED (incl. kinderen): 

achternamen S-Z 
wo 15 apr EHBO bij kinderen, teken, kwallen en 

wespensteken en kleine ongevallen 
di 28 apr Laatste avond; laat je verrassen! 

 
Voor het geldig houden van je diploma is het 
noodzakelijk dat je voldoende competentiepunten 
haalt. Heb je hier vragen over neem dan contact op 
met Andela de Rooij of een van de bestuursleden. 
Bij de herhalingslessen voor reanimatie kiezen we 
ervoor om de leden op alfabetische volgorde voor de 
lessen op verschillende avonden uit te nodigen. 
Hiermee proberen we te voorkomen dat het erg 
druk wordt op een avond (foto 36 man, januari ‘17) 
 
Cursus EHBO bij kinderen 
In november en december hebben we weer een 
cursus EHBO bij kinderen kunnen geven. 
Alle 8 de deelnemers zijn geslaagd.  
Angela, Pia en Emmy bedankt voor jullie inzet. 
 
Cursus Reanimeren 
 Reanimeren is nog steeds een hot item. 
Wij proberen daarop in te spelen en geven weer een 
cursus in januari (13 en 20 januari) in het Dorpshuis 
in Harmelen. 
Interesse of weet je iemand neem even contact op 
met Emmy. 
 
Cursus voor het eenheidsdiploma 
Er zijn weer een aantal aanmeldingen voor een 
nieuwe cursus. Wij gaan dat weer op poten 
proberen te zetten. 
Uitgangspunten; start februari 2020. 
Locatie Kerkestein in Vleuten 
‘Ken je mensen die interesse hebben ? 
Aanmelden bij Emmy. 
 
Evenementen 

De aanvragen voor evenementen blijven binnen 
komen. Met de nieuwe veldnorm moeten we soms 
meer mensen inzetten op een evenement. 
Ook de mensen die een evenement bemannen 
geven soms aan dat er meer mensen moeten 
worden ingezet, bijvoorbeeld bij tentfeesten. 
Een gevolg hiervan is dat het nog moeilijker wordt 
om alles ingevuld te krijgen. Het lukt Dennis en 
Gerco gemiddeld voor ± 90%.  
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We willen al onze leden die zich inzetten voor de 
evenementen vooruitlopend op de jaarvergadering 
alvast bedanken voor hun inzet. 
Dit jaar waren we ook weer actief op de Country & 
Christmas Fair in Haarzuilens. 
Marjo Severs was de coördinator namens EHBO 
Haarrijn en dit tot volle tevredenheid van ons en de 
organisatie. 
 
Haarrijn Trail Run Haarzuilens 
De vijfde editie van de Haarrijn "Winter" Trailrun 
vond plaats op 15 december 2019. 
Het parcours liep grotendeels over onverharde 
paden, weilanden en strand in één prachtig mooi 
stuk natuur bij de Haarrijnse Plas.  
Verder liepen de routes ook via weilanden, bosrijke 
omgeving in een prachtig gebied 
van Natuurmonumenten in Haarzuilens. 

Ook bij dit evenement konden we weer een aantal 
van onze hulpverleners inzetten 
 
Aankomende evenementen 
Help de vereniging, en geef je op voor de 
evenementen. De evenementen vind je op de site, 
waar je na het inloggen, onder het kopje "leden" de 
evenementen kan vinden. 
Hier kan je ook je beschikbaarheid aangeven. maar 
dit mag natuurlijk ook altijd tijdens het koffie 
moment voor of tijdens de les aan Dennis of Gerco 
persoonlijk 
Voor 2020 staan de volgende evenementen op de 
planning: (waar nog hulpverleners voor gevraagd 
worden) En er moeten nog aanvragen binnen 
komen, dus houd de site in de gaten.  
 
Agenda evenementen (voor zover als nu bekend); 
• Filmhuis 2 wekelijks, 
• Run voor Kika 2020 » 26 januari, 
• Volleybal Toernooi (Limes) » zaterdag 15 feb, 
• Crespon Carnaval Harmelen » zaterdag 15 feb, 
• Carnaval bij de Kwakbollen » zaterdag 22 feb. en 

maandag 24 feb, 
• Volleybal Toernooi (Limes) » zaterdag 28 maart, 
• Volleybal recreantentoernooi (OKV’71) » 4 apr, 
• Welwonen Jeugdtoernooi (V.V. de Meern)  

» zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 
 
Natuurlijk komen daar weer de “vaste” 
evenementen bij denk aan het Tirolers feest, de 
verschillende avondvierdaagsen, tentfeesten, 
boerendag, buurt camping enz.   

Verhuizen 

Dennis Boele verhuist per  
21 december 
Hij blijft wel in Harmelen zijn nieuwe adres is 

Oranjepark 11, 
3481 HH Harmelen 

 
Kiss of Live 
Sommige mensen hebben bezwaar om direct mond 
op mond te beademen als ze een slachtoffer moeten 
gaan reanimeren. “wordt ik niet besmet met een 
ziekte?”, “Ik vind het gewoon een smerig idee”, “Ik 
durf niet te beademen” 
Een gemakkelijk te gebruiken barrière voor mond tot 
mond beademing met een eenrichtingsklep in 
sleutelhanger model, zodat je hem altijd bij je kan 
hebben. Alle leden krijgen er een bij de 
kerstboodschap.  

Wil je er nog een of meer 
voor bijvoorbeeld 
vrienden of kennissen, 
dan kun je ze ook bij de 
vereniging aanschaffen.  
Vriendenprijs € 2,00. 
 
 

Dorpshuis Harmelen (onze leslocatie) 
Het Dorpshuis is er voor alle mensen in en om 
Harmelen. Iedereen is welkom om binnen te 
wandelen voor een kop koffie, een praatje of 
bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te doen. Er worden 
regelmatig activiteiten voor de buurt 
georganiseerd, voor jong en oud. 
Zoals; 
• Informatie, advies en ondersteuning dichtbij, 
• De Dorpskeuken,  
• Buurtwerk en Jongerenwerk, 
• Het SchilderLab,  
• Muzikaal Verhaal,  
• Spelletjesmiddag 
Zo heeft onze instructrice Angela samen met haar 
man Ronald onlangs een maaltijd verzorgt. 
 
Wil je meer weten kijk op hun site 
www.dorpshuisharmelen.nl 
 
Het jaar 2019 loopt alweer teneinde de laatste les zit 
er alweer op. 
 
Het bestuur wenst 
iedereen prettige 
feestdagen en een 
knallend begin van 
2019.  
 
En oja, pas op met 
vuurwerk. 

http://www.natuurmonumenten.nl/haarzuilens

