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Schaatsen 
 

Koude wind suist langs je oren, 
gure wind duwt je opzij. 

De ijsvloer is dicht gevroren, 
daarom schaatsen wij. 

 
Koude ijzel houdt ons niet van de baan, 

schaatsen zelfs met een zeer been. 
Wij willen er helemaal voor gaan, 
groepen schaatsen langs je heen. 

 
De een gaat voor de grote afstand, 

de ander neemt liever maar één rond. 
Of liever schaatsen veilig aan de hand, 
en de rest kijkt toe op de veilige grond. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 

D R U K V E R B A N D     Ledeninformatie januari 2017 

AGENDA 
 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 

 
 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Jaarverslag 2016 door de secretaris 
 

3. Jaarverslag 2016 door de penning-
meester 

 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 

 
5. Verkiezing lid kascontrolecommissie 

 
6. Mededelingen voorzitter 

 
7. Mededeling contributie 

 
8. Begroting 2017 

 
9. Bestuursverkiezing 

 
10. Rondvraag 

 
11. Pauze 

 
12. Aandacht voor de jubilarissen en bij-

zondere mensen in de vereniging. 
 
 
 
 
Mochten er personen zijn die alleen het ge-
deelte na de pauze willen bezoeken dan zijn 
die natuurlijk ook welkom. De pauze is om-
streeks 20.30 uur. 
 
Het bestuur wenst iedereen een prettige 
avond toe. 
 

 
TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN 
 
KASCOMMISSIE 
Dit jaar is Marjan Giezen aftredend. Ge-
vraagd wordt of iemand zich beschikbaar wil 
stellen om de komende 3 jaar de gegevens 
van de vereniging te controleren. Marjan be-
dankt voor je inzet. 
 
 
 
CONTRIBUTIE 
Na toepassing van de consumentenindex 
komt de contributie op € 14,14 uit. Dus af-
grond blijft de contributie € 14, -.  
De betalingen gaan via een automatische in-
casso. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de 
penningmeester. 
 
 
 
BESTUURSVERKIEZING 
Dit jaar zijn aftredend Miranda Janssen en 
Leo Barten. Beide personen hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor 
om Miranda en Leo voor de tijd van 3 jaar te 
kiezen. 
Johan Cremers is wegens persoonlijke rede-
nen tussentijds afgetreden. 
Cindy de Laat heeft zich als nieuw bestuurslid 
beschikbaar gesteld. Het bestuur stelt ook 
voor om haar te kiezen. 
Het 7e bestuurslid is nog niet gevonden. 
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JUBILARISSEN EN BIJZONDERE LEDEN 
 
In 2017 zijn er 5 jubilarissen. Alle jubilarissen 
hebben hun sporen in de EHBO verdiend. 
 
De hieronder genoemde personen zijn vele 
jaren EHBO’er of EHBO’er geweest. Het be-
stuur wenst hen veel geluk met het behaalde 
resultaat. 
 
25 jaar 

Bernard Gerards 
Cindy de Laat 
Toine Timmermans 
 

50 jaar 
Cees Lavrijsen 
Jan Tielemans 

Deze personen krijgen op 11 maart 
2017 een receptie aangeboden. 

 
 

 
OVERIGE LEDEN 
Onder andere de navolgende leden hebben 
zich in het afgelopen jaar ook op een bijzon-
dere manier ingespannen voor de vereniging. 
Het bestuur dankt hen hiervoor. 
 
Instructeursteam  
 Ellen Sanders 
 Johan Cremers 
 Leo Barten 
 
Lotusteam 
 Nel Heesters 
 Bella Dierckx 
 Rian van Eijk   
 Ruud van Hoof 
 Sanne Straatman  
 Sjef Rossiau 
 
Verbandmeester 
 Corry Goorman 
 
Werkgroep hulpverlening 
 Jan Goorman 

Jos Laarakker 
Johan Cremers 
Leo Barten 

Bestuursteam 
 Gerry Dirks   
 Johan Cremers 
 Ellen Sanders 
 Leo Barten 
 Miranda Janssen 
 Ruud van Hoof 
 
 
NA DE JAARVERGADERING 
NAAR HET KIEZELTJE. 
Als de jaarvergadering afgelopen is dan is ie-
dereen uitgenodigd om nog even gezellig bij 
elkaar te zijn in het Kiezeltje. Meestal is de 
jaarvergadering rond 21.00 uur afgelopen. 
 

 
Deze uitnodiging is niet alleen voor de perso-
nen die de jaarvergadering bezoeken. De uit-
nodiging geldt voor alle leden van de vereni-
ging. Iedereen is dus welkom. Zo in het begin 
van het jaar is het gezellig om samen wat te 
buurten en te drinken.  

 
Dus kom rond 21.00 uur naar het Kiezeltje 
om het nieuwe jaar te vieren en elkaar te 
ontmoeten. 
 
 
VERBANDMEESTER 
Indien u de verbandmeester 
nodig heeft om uw verband-
middelen op orde te brengen 
dan wordt u verzocht bij voor-
keur te bellen tussen 17.00 en 
18.30 uur.  
Dan heb je de meeste kans dat de verband-
meester thuis is en kunnen er afspraken ge-
maakt worden. 
 
De verbandmeester is te bereiken via: 

- Telefoon 0497-642273 
- Email corrieverband@ehboreusel.nl. 
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THEMA-AVOND 
 
De thema-avond wordt dit jaar gehouden op 
donderdag 16 februari 2017. De avond begint 
om 19.45 uur en zal ongeveer 2 uur duren.   
 

 
 
De NTS is een stichting heeft als taakom-
schrijving de wachtlijst voor transplantatie te 
beheren en wijst organen en weefsels toe 
aan ontvangers. Ook geeft de NTS algemene 
informatie over donaties van organen en 
weefsels. Op de thema-avond is iedereen 
welkom ook niet-leden. 
 
Aandacht voor orgaandonatie 
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met or-
gaandonatie. Via een brief van de overheid 
als je 18 jaar bent, in de media of in je directe 
omgeving. Dan wil je weten hoe het precies 
zit. Hoe ziet je leven eruit als je plotseling op 
de wachtlijst staat voor een donorhart of een 
nieuwe nier? En wat gebeurt er in een zie-
kenhuis op het moment dat een familielid 
overlijdt en donor wordt? Er bestaan veel 
vragen over orgaandonatie. Daarom is het 
belangrijk het onderwerp met elkaar te be-
spreken en je keuze vast te leggen in het Do-
norregister.   
 
Indringend verhaal  
Graag nodigen we je uit om te luisteren naar 
Ida Welbers die het indringende persoonlijke 
verhaal van Frank vertelt. Zij is een nabe-
staande, die als ervaringsdeskundige voor-
lichting geeft namens de NTS. Heb je vragen 
over orgaandonatie? Nodigen we u graag uit 
en stel dan u vragen! 
 
Op de website van de NTS is veel informatie 
te vinden. Ook hoe men donor kan worden. 
 
 

LESSEN (NIET) VOLGEN 
 
Als secretaris heb ik geluiden opgevangen 
dat men makkelijk een les kan afzeggen en 
dat het diploma dan toch verlengd wordt. 
 
De regels van het Oranje Kruis zijn dat ieder-
een de competenties die door het Oranje 
Kruis zijn opgelegd moet halen. 
De instructeurs maken een programma waar-
in die competenties verwerkt zijn. Vervolgens 
zijn er 7 lessen per blok waarin men die com-
petenties kan tonen. De manier van het sa-
menstellen van het programma is een luxe 
als je het vergelijkt met andere verenigingen. 
Als men de competenties niet haalt dan zal 
het Oranje Kruis het diploma niet verlengen. 
 
Natuurlijk iedereen heeft maar 24 uur per dag 
maar ook iedereen kan die uren zelf indelen. 
Als de baas zegt dat je moet werken dan be-
paal je zelf of je dat doet. Als je niet aan de 
wensen van de baas voldoet dan zal dat ge-
volgen kunnen hebben. 
Dit is ook bij de EHBO zo. Het Oranje Kruis 
zegt dat je de competenties moet halen en 
als je dat niet doet dan zal dat gevolgen heb-
ben. Het Oranje Kruis kent geen uitzonderin-
gen. Ook het werk is geen uitzondering. 
 
Dus als je maar weinig tijd hebt om de EHBO 
te volgen zorg dan dat je een goede tijds-
planning maakt en mocht het absoluut niet 
mogelijk zijn dan moet je misschien iets op-
geven om ruimer in je tijd te komen zitten. 
 
Het probleem van het niet kunnen volgen van 
de lessen is het probleem van de EHBO’er en 
niet van de vereniging of instructeur. Natuur-
lijk willen we best wel meedenken en een op-
lossing zoeken. Je moet dan wel zelf aange-
ven dat er een probleem is.  
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WINTERFEESTEN 
 
 

 
 
De winterfeesten zijn weer afgelopen. De 
vrijwilligers hebben daar een geweldige pres-
tatie geleverd en ook zij hebben ervoor ge-
zorgd dat het een succes is geworden. 
 
Voor de personen die EHBO-diensten ver-
richt hebben is er een groot respect. Ze heb-
ben een geweldige prestatie geleverd. Uit de 
evaluatie is ook gebleken dat er op sommige 
momenten behoorlijk hard gewerkt moest 
worden maar alles is naar tevredenheid ver-
lopen. 
 
Enkele cijfers: 

 Aantal uren dienstverlening : 347 
 Aantal blokken  : 116 
 Aantal vrijwilligers  : 66 
 Aantal letsels   : 181 

 
Bij de letsels waren helaas ook enkele breu-
ken van pols en arm. 
 
Chapeau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EHBO-CURSUS 
 
Op 22 februari 2017 of op 8 maart 2017 be-
gint er weer een EHBO-cursus. Het examen 
is vermoedelijk op 7 juni 2017. De cursus be-
staat uit 12 of 13 lessen. De lessen worden 
gegeven op woensdagavond van 20.00 - 
22.00 uur in het cultureel Centrum de Kei in 
Reusel.  
Tegenwoordig zit bij het EHBO-diploma stan-
daard de eerste hulp aan kinderen bij. Men 
hoeft hiervoor geen aparte aantekening meer 
te volgen. 
 
Het huidige EHBO-diploma bestaat onder 
andere uit: 

 Reanimatie 
 Het gebruik van de AED 
 Bewustzijnsverlies 
 Ademhalingsproblemen 
 Wondverzorging 

 
Natuurlijk komt ook aan de orde wat men niet 
moet doen. Dat is ook heel belangrijk. 
 
Er zijn zorgverzekeringen die een deel of de 
gehele cursus vergoeden. Informeer zelf bij 
uw zorgverzekering. 
 
Mocht men nog personen kennen die een 
EHBO-cursus willen volgen dan kunnen die 
zich opgeven via website ehboreusel.nl of via 
email info@ehboreusel.nl. 
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WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 

 
 
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van 
een verenigingslid moeten zo snel mogelijk 
doorgegeven worden. De gegevens die voor-
al worden vergeten zijn het telefoonnummer 
en het emailadres.  
 
Wijzigingen kan men doorgeven bij het secre-
tariaat zowel telefonisch 0497-642032 maar 
het liefst via email info@ehboreusel.nl. 
 
 
MOBIELE NUMMERS VAN DE LEDEN 
 

Steeds vaker wordt er gebruik 
gemaakt van mobiele nummers 
en steeds vaker gebeurt het dat 
de leden niet bereikbaar zijn op 
het vaste telefoonnummer. 

Het bestuur wil dan ook vragen of de leden 
bereid zijn hun mobiele nummer door te ge-
ven. 
Dat mag je doen op de lessen of via het 
email-adres info@ehboreusel.nl. 
 
Alvast bedankt hiervoor. 
 
 
 
 
 
 

 
RESTERENDE PROGRAMMA 
 
Blok 4: 
 
Donderdag avond  09-03-2017 
Dinsdag avond  14-03-2017 
Woensdag morgen 15-03-2017 
Maandag avond  20-03-2017 
Woensdag morgen 29-03-2017 
Donderdag middag 30-03-2017 
Woensdag avond  05-04-2017 
 
 
In Blok 4 komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:  
 

 Kneuzing en verstuiking 
 Warmteletsels: brandwond en over-

verhitting 
 Bloedneus 
 Insectensteken 
 Tekenbeten 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
 
 Donderdag 23-02-2017 
 Aanvang 19.45 uur 
 
 
 
Thema-avond 
 Donderdag 16-02-2017 
 Van 19.45 tot 22.15 uur 
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SECRETARIAAT / CORRESPONDENTIEADRES 
 

Leo Barten  0497-642032 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel 

E-mail: info@ehboreusel.nl 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ALGEMEEN 
 
Rabobank De Kempen-West 
Iban NL34 RABO 0 14.34.03.273 
 
Contributie per jaar € 14, - 
Deze wordt verhoogd met de CBS-index. 
 
Relatiecode Oranje Kruis 105505 
 
Kamer van Koophandel te Eindhoven 40236528 
 
 
WEBSITE 
 
www.ehboreusel.nl 
E-mail: info@ehboreusel.nl 

 
 
 
VERBANDMEESTER 
 
Corrie Goorman    0497-642273 
Voorste Heikant 10, 5541 NR Reusel 
Bellen tussen 17.00 – 18.30 uur 
e-mail: corrieverband@ehboreusel.nl 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ZAALACCOMMODATIE 
 
Cultureel Centrum De Kei,  
Kerkplein 69, 5541 KB Reusel  0497-641484 

 
 

BESTUUR 
 

Gerry Dirks   voorzitter 
Meidoorn 4, 5541 GA Reusel  0497-642850 
E-mail: gerry@ehboreusel.nl 
 
Leo Barten   secretaris 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel  0497-642032 
E-mail: leo@ehboreusel..nl 
 
Ellen Sanders   penningmeester 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel  0497-641655 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl 
 
Miranda Janssen   bestuurslid 
Plonderijen 23, 5541 TA Reusel  0497-642090 
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl 
 
Ruud van Hoof   bestuurslid 
Deneburg 21,  5541 HL Reusel  0497-643809 
E-mail: Ruud@ehboreusel.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTEURS 
 
Leo Barten 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel  0497-642032 
Eerste hulp / Bls /  Pbls / Ehak 
 
Ellen Sanders 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel  0497-641655 
Eerste hulp / Bls / Pbls / Ehak 
 
Johan  Cremers    06-30014931 
Zeegstraat 12, 5541 EG Reusel 
Eerste hulp / Bls / pbls / Ehak 
 

 


