EHBO HAARRIJN

Nieuwsbrief nr. 16, 2022

Haarzuilens – Harmelen – Vleuten
Algemene ledenvergadering EHBO Haarrijn
Corona gooide lange tijd roet in het eten. Alle
activiteiten van onze vereniging kwamen op een laag
pitje. Nu na twee jaar weer een
algemene leden vergadering.
Diana Brouwer maakte onderstaande
verslag,

Volle agenda tijdens de algemene ledenvergadering
In de aankondiging van deze vergadering was al
aangegeven dat er een aantal belangrijke zaken
besproken zouden worden.
We zijn blij dat de leden zich konden verenigen met
de voorstellen van het bestuur.
Zoals de contributieverhoging en de vrijwilligers
vergoeding bij evenementen.
We verwelkomen Peter Goes
als onze nieuwe
penningmeester.

Op de ALV van 3 mei j.l. werden tal van
onderwerpen besproken. Naast deze diverse zaken,
werden er ook een aantal mensen in het zonnetje
gezet, die reeds langere tijd betrokken zijn bij de
EHBO-vereniging.

De notulen kun je binnenkort
in je mail box verwachten.

Teken » ze zijn er weer

In het kort
•
Ook werd onze
cursusleider, Angela
letterlijk in de bloemen
gezet als dank voor haar
kennis, vaardigheden en
voorbereidingen van
het afgelopen
uitdagende seizoen.
Ook kregen diverse
medewerkers een
bedankje voor hun
inspanningen bij de
diverse evenementen,
waarbij ieders inzet
onmisbaar is!
Na de vergadering werd er
onder het genot van een hapje
en een drankje nog nagenoten
van dat het gezamenlijk zijn
weer kon! Ook van de
zelfgebakken cake werd
heerlijk genoten.
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In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw
kinderen op teken, vooral de oksels, liezen,
knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren.
• Verwijder teken zo snel mogelijk met een puntig
pincet (of tekentang). Maak het wondje daarna
schoon met alcohol.
• Bel uw huisarts in deze situaties:
o als het niet lukt de teek te verwijderen
o als de teek misschien langer dan 24 uur in uw
huid heeft gezeten
o als na enkele dagen tot weken een verkleuring
of rode vlek rond de tekenbeet ontstaat
o als u op een andere plek van uw lichaam een
verkleuring of rode vlek ontdekt
o als u na dagen tot maanden griepachtige
klachten krijgt, gewrichtsklachten, uitstralende
pijn of minder kracht
Véél meer informatie op internet
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Onder de helm van:

Nog even in spanning!
GESLAAGD!
Woensdag 18 mei was er het uur van de waarheid
voor 9 cursisten, hun cursusleider Martin Kamp en
ons bestuurslid Emmy van de Beek.
Met nog wat extra oefenen moest het gaan
gebeuren. Sommige kandidaten kwamen na het
examen terug met nog wat twijfel.
Niet alles was helemaal goed gegaan…………..…………
…………….………………………………. was het voldoende??

Dennis. Dennis werkt ruim 5 jaar bij
Bronbemaling Schijf. Door zijn brandweer
achtergrond voelt hij zich helemaal thuis in de
bronbemaling. De brandweer is hij zeker niet
vergeten want dit is terug te zien aan het bordje
‘spuit 11’ in zijn bedrijfsauto bij Schijf.

Links en rechts de
examinatoren en in het
midden de LOTUS
slachtoffers;

Daarnaast is hij blij als de klant ook blij is, want
een stukje waardering voor zijn werk maakt
hem extra trots!
Hoe ben je bij Bronbemaling Schijf terecht
gekomen?
‘’Eerst ben ik begonnen als inhuur bij Schijf en
daarna heb ik besloten om vast in dienst te komen.’’

De beide examinatoren konden iedereen opgelucht
laten ademhalen. IEDEREEN was geslaagd.
De twee LOTUS slachtoffers waren tevreden maar er
waren ook wel wat kanttekeningen.
Bijvoorbeeld over het “knuffelen” van het
slachtoffer. Het advies was dan ook “zie dit als een
begin, kom naar de herhalingslessen en doe ervaring
op bij evenementen”.
De diploma uitreiking is gepland op 8 juni om 20”00
uur in het Dorpshuis te Harmelen.

Christiane, Daan, Desireé, Elise, Jantine,
Lianne, Lisan, Reinier, Thieu namens het
bestuur “hartelijk gefeliciteerd en
welkom bij de vereniging”.
Martin en Emmy bedankt voor jullie inzet.
Zonder jullie extra inzet was het waarschijnlijk
minder succesvol geworden.
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Waar komt jouw passie voor je vak vandaan?
‘’Ik heb twaalf jaar als vrijwilliger gewerkt bij de
brandweer. Net als bij de brandweer, werk ik bij
Schijf ook met pompen. Dit vind ik erg leuk waardoor
mijn passie voor bronbemaling nog meer is
gegroeid!’’
Wat zijn je werkzaamheden als bronbemaler?
‘’Ik zet voornamelijk de bronbemaling en ik test
brandbronnen. Het testen van brandbronnen vind ik
super gaaf om te doen omdat het ook te maken
heeft met de brandweer.’’
Wat vind je het leukste aan je functie?
‘’Het is iedere dag anders, geen één dag is hetzelfde.
Je krijgt bij Schijf veel vrijheid en zelfstandigheid.
Daarnaast kom je op veel verschillende plekken en
vind ik het heerlijk om buiten te zijn. Het leukste is
dat je de hele dag in het zand mag spelen en je
wordt er ook nog eens voor betaald!’’
Wat is tot nu toe het leukste project wat je hebt
meegemaakt?
‘’Er zijn veel leuke projecten zoals de bemaling
zetten van een zwembad of diepe putten. Verder
was het project in Vleuten super leuk, want we
hadden een grote waterzuivering gedaan en het is
fijn dat je bij elk project overal bij betrokken wordt.’’
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Hoe is de werksfeer bij Bronbemaling Schijf?
‘’Heel leuk! We zijn een klein en hecht team.
Onderling heeft iedereen zijn of haar specialiteit
waar die goed in is. Ik heb vanaf het begin op mijn
plek gevoeld bij Schijf.’’
Wat zou je in de komende 5 jaar nog willen
bereiken?
‘’Ik zie mezelf zeker nog bij Schijf werken.
Momenteel ben ik bezig om mijn rijbewijs te halen
om op een vrachtwagen te kunnen rijden. Er zijn
zeker nog genoeg groeimogelijkheden bij Schijf.’’
Wat doe je graag in je vrije tijd?
‘’In mijn vrije tijd zet ik mij actief in als EHBO
coördinator bij een plaatselijke EHBO vereniging.
Verder zit ik bij een plaatselijke Oranjevereniging en
ben ik onder andere geluidstechnicus bij de kerk.’’
Waarom zou je iemand adviseren om hier te komen
werken als Bronbemaler?
‘’Als je affiniteit hebt in de grond, weg- en
waterbouw, dan is deze baan ideaal. Verder is het
heel afwisselend en is iedere dag anders.''

Gekneusd of gebroken? “Ik klapte op het stuur en
kon even geen adem halen” Geplaatst op: 2 mei,22
Een dagje mountainbiken op de Veluwe liep pijnlijk
af voor Luuk (16). Door een gat in de weg viel hij van
zijn fiets, zijn ribben klapten op het stuur. “Het ging
allemaal heel snel, het deed eerst geen pijn, maar ik
moest echt even naar adem happen.” Wat doe je
dan?
Iedere mountainbiker weet het: naar beneden gaan
is het gaafste én uitdagendste. Het is het moment
dat je de fiets in perfecte balans moet hebben, zoekt
naar snelheid voor die adrenalinekick terwijl je
voorzichtig de beste route kiest op het off-road
parcours. “Ik let altijd heel goed op de weg, maar dit
gat had ik gewoon niet gezien”, herinnert Luuk zich.
“Eigenlijk ging ik niet eens
zo heel hard, maar ik voelde
de fiets onder me uit glijden.
Je valt in slow motion, maar
tegelijkertijd gaat het heel
snel. Ik lande met mijn
bovenlijf op het stuur van de
fiets.
Dit brak mijn val, maar
misschien ook mijn wel rib.”
Luuk kreeg hulp nadat hij van de mountainbike was
gevallen.
Blauw
‘Misschien’, omdat het niet altijd duidelijk is of een
rib gebroken of gekneusd is. Dat bleek toen Luuk
zich meldde bij de huisartsenpost in de buurt. “Ik
kreeg te horen dat het voor de genezing meestal niet
uitmaakt of er een scheurtje zit of een kneuzing. Een
paar weken rust en dat heelt het vanzelf. Ik heb dan
ook geen scan gehad, ik mocht met wat pijnstillers
weer naar huis. De pijn was vervelend, ik kon zeker
een week moeilijk diep ademhalen, hoesten of
niezen. En mijn hele zijkant was blauw.
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Maar het engste was eigenlijk het moment van de
val, toen ik even geen adem kreeg. Ik wist wel
meteen: rustig blijven, niet in paniek raken. En
gelukkig was er iemand van de organisatie bij, die
meteen vermoedde wat het was. Door rustig te
praten en even wat te drinken, kwam ik een beetje
bij. Hij kon gelukkig regelen dat ik eindje verderop
door een auto werd opgehaald. Het stuk teruglopen
naar het beginpunt was me niet gelukt.”
Sporten met kinderen
Inmiddels is Luuk helemaal genezen en sport hij
weer volop. Boogschieten, boksen en bij mooi weer
lekker mountainbiken. “Je weet natuurlijk dat er
altijd een risico is als je een sport doet, maar ik vind
dat geen reden om altijd maar voorzichtig te zijn.
Het helpt wel als je in elk geval iets weet van EHBO
voor de blessures die bij jouw sport het vaakst
voorkomen. Ik ga nu zelf een opleiding volgen voor
pedagogisch medewerker. Ik hoop dat ik in mijn
opleiding en later in mijn werk lekker veel kan gaan
sporten met kinderen. Ik zal dan zeker een cursus
EHBO volgen, of misschien krijg ik die wel verplicht
tijdens mijn opleiding. Zodat ik precies weet wat ik
moet doen als het een keer misgaat.”
EHBO-instructeur Louise Schalkoort:
Een harde klap op de ribben,
zoals Luuk had, komt
inderdaad regelmatig voor bij
fietssporten. Maar ook met
bijvoorbeeld turnen kan
iemand hard botsen tegen een
brug of ongelukkig neerkomen
op het bovenlijf.
Als je in de buurt bent, controleer dan of iemand bij
bewustzijn blijft en kan blijven ademen, ondanks de
pijn. Zorg dat hij of zij comfortabel kan zitten en geef
liever niets te eten of te drinken. Gaat ademen niet,
of is iemand buiten bewustzijn, bel dan altijd 112. Er
kan sprake zijn van een klaplong, of in een extreem
geval van een perforatie.
Als iemand goed bij blijft, is de kans groot dat het
om weliswaar een pijnlijke blessure gaat, maar één
die heel goed vanzelf heelt met rust en beperkte
lichaamsbeweging. Een huisarts kan hier in
adviseren.
Gebroken of gekneusde rib
Vallen met de fiets, verkeerd op een speeltoestel
landen of een aanrijding met een auto – het kan
allemaal leiden tot gekneusde of gebroken ribben.
En dat doet pijn, ook met ademen.
Lees hier wat je kunt doen.
Wat stel je vast bij een gebroken of gekneusde rib?
 Pijn op de plaats van de breuk en bij het
inademen, hoesten en niezen
 Oppervlakkige buikademhaling of onregelmatige
beweging van de borstkas bij het ademhalen
 Soms: kneuzing of wond op de borst
Wat doe je bij een gebroken of gekneusde rib?
 Check het bewustzijn en de ademhaling.
 Bel of laat 112 bellen.
 Zorg voor een gemakkelijke houding voor het
slachtoffer (meestal half zittend).
 Laat het slachtoffer (bij voorkeur) zelf tegendruk
geven op de pijnlijke plek.
 Geef niets te eten of drinken.
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Verliest het slachtoffer het bewustzijn? Leg hem
of haar dan in de stabiele zijligging op de
gewonde zijde.

Evenementen
Iedereen heeft het inmiddels wel gemerkt aan de
oproepen via de mail, telefoon, nieuwsbrief en
tijdens de lessen. We hebben leden nodig die zich
willen inzetten op de evenementen als hulpverlener.
Het is niet alleen leuk om te doen maar bijzonder
leerzaam om meer ervaring op te doen als EHBO-er.
Dennis en Gerco hebben de afgelopen tijd de kar
getrokken voor de evenementen. Nu Gerco verhuisd
is en geen lid meer is van onze vereniging was er een
vacature.
We hebben Judith Goes
bereid gevonden om
samen met Dennis de
evenementen op te
pakken. Omdat Peter
inmiddels bestuurslid is
wilde Judith geen
bestuurslid worden.
We hebben daarom nu
een commissie
evenementen die
bestaat uit Dennis en Judith.
Bij de Country & Christmasfair zal ook Marjo weer
haar steentje bijdragen als coördinator van dit
evenement.

Om onze eerstehulppost duidelijk kenbaar te maken
hebben we een aantal banners en doeken.
Jammer genoeg zijn er enkele onbruikbaar
geworden.
We hebben inmiddels twee nieuwe in gebruik
genomen. “we zijn nu niet meer te missen”.
Reanimatie bij vrouwen
In de krant was er al een stuk over te lezen, niet
iedereen weet goed hoe hier mee om te gaan.
Angela wil hier het volende seizoen op inspelen.

Overtollige materialen
We krijgen vaak oude EHBO
materialen om te gebruiken
bij de lessen.
Doordat er een tijd geen
lessen waren was er een te
grote voorraad ontstaan.
Gelukkig vonden we een goed
doel. Alle materialen zijn
gesorteerd en in dozen
verpakt. Binnenkort gaan ze
met een vrachtauto mee naar
Oekraïne voor de inwoners en soldaten.
Daar kunnen ze er nog wat mee.
Italië evenement 2022 (door Diana Brouwer)
De Smaak van Italië is weer neergestreken in Kasteel
De Haar in Haarzuilens, waarbij EHBO Haarrijn weer
de EHBO dienstverlening mag verzorgen gedurende
3 dagen. Tijdens de eerste dag werd de tent
vakkundig ingericht door
Peter.

Als een omgekeerde
versie van 10 kleine visjes kwamen er steeds meer
hulpverleners bij.

We hopen dat de
weergoden het evenement gunstig gezind zijn.

Dat viel op de eerste
dag wat tegen.

Ook onze pasgeslaagden waren present op dit
evenement en dat is precies wat we nodig hebben.
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met inbreng
van Diana Brouwer, EHBO.NL, Rode Kruis,
Bronbemaling Schijf, hartstichting en internet.
Weet jij wat voor de volgende nieuwsbrief?
Geef het door »» voorzitter@ehbohaarrijn.nl

Angela vraagt iedereen oude (gewassen) BH’s bij
haar in te leveren zodat we die kunnen gebruiken bij
de reanimatielessen.
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PRIKBORD EHBO HAARRIJN
Evenementen die nu op stapel staan
De loop van Leidscherijn

Donderdag 26 mei 9:30-15:30 uur

Avondvierdaagse Harmelen

Maandag 30 mei – donderdag 2 juni 18:30-21:00 uur

Campina Boerderijdagen

Maandag 6 juni ingevuld

KPJ Boerendag

Vrijdag 10 juni 19:00-01:00 uur
Zaterdag 11 juni 21:00-1:30 uur
Zondag 12 juni 12:00-18:00 uur

Festijn op het plein (Vleuten)

Zaterdag 11 juni 16:00-23:00 uur

Avondvierdaagse Vleuten/de Meern/Haarzuilens

Dinsdag 14 juni – vrijdag 17 juni 18:30-20:30 uur

Crespon KPJ Tentfeest

Zaterdag 18 juni 20:30-2:30 uur

Voetbaltoernooi VV De Meern

Zaterdag 25 en zondag 26 juni 8:45-16:30 uur

Buurtcamping Hoge Woerd

Vrijdag 8 juli 12:30-22:00 uur
Zaterdag 9 juli 10:00-22:00 uur
Zondag 10 juli 10:00 17:00 uur

BIER und WEIN am RHEIN (oude Vleutenseweg)
Vakantie ontspanning Vleuten Haarzuilens

Sterkste man/vrouw tijdens Haarse Kermis
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Zondag 10 juli 10-24 uur
Maandag 15 augustus 9 – 12 uur en van 13-16 uur
Dinsdag 16 augustus 9 – 12 uur en van 13- 16 uur
Woensdag 17 augustus 9 – 12 uur en van 18:30: 20u
Donderdag 18 augustus 9 – 12 uur en van 13-16 uur
Vrijdag 19 augustus 8-17 uur

Zondag 18 sep. 14:30 - 17:30 uur
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