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Haarzuilens – Harmelen – Vleuten
EHBO les voor de Kerkestein vrijwilligers
Kerkestein in Vleuten is de locatie waar we al jaren
onze lesavonden hebben. De organisatie van dit
parochiecentrum bestaat uit vrijwilligers.
Wij kregen onderstaande mail naar aanleiding van de
EHBO les die Leo en Frans hebben gegeven.
Leo Lutz en Frans van Eijk hebben de vrijwilligers
een EHBO-cursus aangeboden. De cursus is in
Kerkestein gehouden op dinsdagavond 13 en 20
september 2016. Het was een intensieve training
waar veel onderwerpen aan de orde kwamen en veel
technieken geoefend zijn.
De interactie van de twee docenten met de
deelnemers was goed, zij waren goed ingespeeld en
zij vulden elkaar uitstekend aan. Na afloop van de
cursus heb ik namens de vrijwilligers en het bestuur
van Kerkestein onze tevredenheid uitgesproken en
hen bedankt. De vrijwilligers hebben een bewijs van
deelname ontvangen. De twee docenten hebben
aangeboden volgend jaar een follow-up training te
willen verzorgen. Alle vrijwilligers hopen dat de twee
docenten ook volgend jaar weer van de partij zijn.

Nieuw lid
We zijn niet kieskeurig,
Op de septembermarkt
meldde zich een koe aan
als nieuw lid.
Wij wensen “haar” van
harte welkom.
En we bedanken alle
enthousiaste mensen
“achter” de kraam.
Naast dit nieuwe lid waren
er ook mensen
geïnteresseerd geraakt in
verschillende cursussen.

Namens de vrijwilligers hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Cornelíe Kleijne
beheerder 'Kerkestein'
Leo en Frans natuurlijk ook bedankt namens de
vereniging.
We stonden er keurig bij. (Dit vooral dankzij Mirjam
en door haar ook nog diefstal proof !)
Evenementen
Regelmatig zijn we als
EHBO-ers present bij
evenementen in de regio.
21-22-23 oktober was dat
bijvoorbeeld in de Central
studio’s in Utrecht voor “De
Smaak van de Winter”.
Wij waren daar op
uitnodiging van Maestro
events, die ook het Italië
evenement bij Kasteel de
Haar organiseert.
Er waren 75 kramen,
waaronder foodtrucks,
verschillende
wijnproeverijen, schoenen,
tassen, servies, kaas,
olijven, Ferrari’s, Fiats etc.
alles met een Italiaans
tintje.
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Materiaal beheer
Saskia is als bestuurslid verantwoordelijk voor de
materialen. Pas zijn er bij haar thuis twee kasten
geplaatst zodat al haar keurig genummerde materiaal
dozen een overzichtelijke plek hebben.
Wil je je tas aanvullen laat het even weten.
Saskia heeft 95% van de spullen op voorraad.

Een
van de
twee
kasten
bij
Saskia
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Het was druk met de evenementen
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk
dit is voor onze vereniging.
Hier wat foto’s van de recente evenementen.

EHBO-er

Hoeveel EHBO-ers bij een evenement ?
In de jaarvergadering was al aangegeven dat
sommige mensen liever niet alleen op een
evenement zijn.
Als bestuur komen we soms voor een dilemma
want “de klant” vraagt en betaalt.
Volgens de richtlijnen zijn er ook niet altijd meer
EHBO-ers nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
filmavonden. Bij sportevenementen ligt het vaak
wat anders, je kunt maar op een plek tegelijk zijn.
En soms heb je twee gevallen tegelijkertijd.
We zullen daarom bij de organisatie die EHBO-ers
aanvraagt voor een evenement er op aan dringen
dat er soms meer mensen ingezet moeten worden.
Meer mensen op een evenement betekent dat er
ook meer mensen voor de evenementen nodig
zijn. En zoals iedereen wel weet zijn die niet altijd
even makkelijk te vinden.
Op onze site zijn de evenementen te zien, je kunt
zien welke evenementen er zijn en hoeveel
mensen er nodig zijn. (onderdeel ledeninformatie)
Is het een of ander niet duidelijk, vraag het dan
aan een van de bestuursleden.

Sprietlopen in
Haarzuilens

EHBO-er

Filmavond In Filmhuis
Vleuten
Onze EHBO-er heeft een
strategische vaste plek
naast de tribune bij de
in/uitgang

Het jaar 2016 loopt alweer teneinde de laatste les
zit er alweer op.
Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en
een knallend
begin van
2017.

Country en Christmas Fair bij Kasteel de Haar
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