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Nieuwsbrief 
 

Bericht november 2020: géén lessen meer in 2020 
Minister-president Rutte heeft bekendgemaakt dat 
er een verzwaring is in verband met het coronavirus. 
Voor ons betekent dit dat we géén lessen meer 
kunnen geven in 2020. De lessen van 10, 18 en 23 
november komen dus te vervallen. Als alles goed 
gaat zal de eerste les 13 januari 2021 zijn. We hopen 
deze 2e coronagolf zo snel mogelijk achter ons te 
laten. We wensen iedereen veel sterkte en hopen 
dat iedereen er gezond doorheen komt. 

We zagen het aankomen begin november moesten 
we het besluit nemen om voorlopig geen lessen 
meer te geven. Onze nieuwe leslocatie, bij de familie 
van Egmond, voldeed prima maar met de 
aangescherpte eisen konden wij ook op deze locatie 
niet verder. 
 
Bericht 14 december: 
En ja, we gaan een stap verder “Lock down” 
Het dringende advies is en blijft: “blijf zo veel 
mogelijk thuis.”  

Ook hieraan zullen we gehoor moeten geven. 
Daarom in januari nog géén les en ook géén 
jaarvergadering. (13 – 19 – 25 januari vervalt) 
 
Wanneer er weer wat kan en mag zullen we kijken 
hoe we de rest van het programma weer oppakken. 
 
Opslagruimte 
 

Onze oproep in de vorige nieuwsbrief was succesvol.  
Bij de familie van Egmond, waar we ook onze lessen 
volgen op Haanwijk 23, in Harmelen hebben we een 
fantastische ruimte beschikbaar gekregen. 
De meeste van onze spullen zijn daar inmiddels 
ondergebracht. Denis en Gerco zijn de beheerders 
van deze opslag ruimte. 
 
HartslagNu nieuw alarmeringsnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 13 oktober 2020 heeft HartslagNu een nieuw 
alarmeringsnummer: 097 00515 9109*.  
Het oude nummer 06 42500512 vervalt hiermee.  
Sla dit nieuwe nummer op in de contactenlijst van 
jouw telefoon en geef het een afwijkende ringtone. 
Zo valt het extra op als je wordt opgeroepen. 

Waarom deze verandering? 
De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet 
meer gebruikt mogen worden voor elektronische 
communicatiediensten. Omdat de alarmering van 
HartslagNu automatisch gaat via een machine en 
zogenaamde ‘machine to humane communicatie is, 
moete HartslagNu het 06-nummer aanpassen naar 
een 097-nummer. 
De overheid heeft deze 097-nummers ingevoerd, om 
ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers te 
houden voor reguliere mobiele telefonie. 
* Het nummer heeft 12 cijfers in plaats van 10! 
 
Cursus voor het eenheidsdiploma EHBO 
 

We hadden bijna alles rond voor een nieuwe cursus 
voor het eenheidsdiploma. Omdat er door de 
coronacrisis een aantal beperkingen zijn, zoals 
oefenen met Lotus, verbandleer en reanimeren 
hebben we besloten deze cursus nog even uit te 
stellen. Wanneer er meer duidelijkheid is gaan we er 
weer mee aan de gang. 
 
Andere cursussen 
 

Het is nog niet duidelijk hoe we met de andere 
cursussen omgaan. Voor de cursus Wandelletsel en 
EHBDD (eerste hulp bij drank en drugs) zijn niet 
voldoende aanmeldingen binnen gekomen. We gaan 
kijken of we deze cursussen kunnen onderbrengen 
bij andere verenigingen of een ander 
opleidingsinstituut. 
 
Een raar jaar 
Door de Coronacrisis is dit 
jaar voor iedereen anders 
verlopen. Sommige 
mensen werden direct 
geraakt door het 
Coronavirus en bij andere waren dit familie leden of 
kennissen. Sommige mensen werken in de zorg en 
werden extra belast. Andere werken in de horeca en 
kunnen noodgedwongen niets doen. 
Veel mensen in allerlei beroepen moesten een extra 
tandje bij zetten. Andere werden gedwongen thuis 
te werken en we moesten aan een mondkapje. 
Kortom het raakt iedereen. 
Voor ons EHBO-ers betekende het géén of andere 
lessen en maar een paar evenementen. 
Als vereniging dus véél minder inkomsten. Onze 
begroting van 2020 kon dus helemaal in de prullen-
bak. Gelukkig hebben we voldoende reserves om dit 
te kunnen opvangen. 
 
Er is licht aan de horizon want binnenkort wordt 
gestart met inenten tegen het virus. 
Laten we daar maar van uitgaan en alles een beetje 
positief bekijken. 
 
 
Weet je wat voor de volgende nieuwsbrief? 
Geef het door »» voorzitter@ehbohaarrijn.nl  



  

Nieuwsbrief 8  Pagina 2 van 2 

 

Ik wens jullie fijne Kerstdagen, 
een goede jaarwisseling en een  

gezond nieuw jaar met jullie 

gezin, familie en vrienden.  

Graag tot ziens tijdens de 

lessen in 2021.   
 

               Emmy 

Na een vervelend Corona jaar 

staan we hopelijk in 2021 weer 

voor iedereen klaar. 
Fijne feestdagen iedereen. 

Hans 

Het afgelopen jaar hebben we 

elkaar goed geholpen door 

niet bij elkaar te komen. 

Laten we 2021 het jaar maken 
waar in we weer elkaar 

helpen door bij en er voor 

elkaar te zijn en het 

verbinden waar nodig 

                 Patrick 

Mijn kerstwens         2021. 

Gaat over warme vriendschap 

in een sfeer van begrip, steun 
en vertrouwen. 

Om een nieuw EHBO jaar op te 

bouwen. 

              
                  Saskia, 

 

 

 
 

 

 

 

              Dennis De beste wensen voor het 
komende jaar. Een jaar vol 

gezellige evenementen met 

onze hulpverleners 

 

                   Gerco 


