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Koninklijke onderscheiding voor 

Mientje 

 

Op dinsdag 26 april mocht ons Mientje van 

de Burgemeester van Zundert de 

versierselen ontvangen als Lid in de Orde 

van Oranje Nassau. Zij was hiermee zeer 

verguld en dat was natuurlijk ook heel 

graag gegund, voor al het vrijwilligers 

werk wat ze doet.  

 

 
 

 

Koninklijke onderscheiding voor 

Jeanine van Bedaf.  

 

Ook op dinsdag 26 april mocht ook een lid 

van onze EHBO verening deze 

onderscheiding ontvangen, dit was onze 

Jeanine uit Achtmaal. Toen de 

burgemeester begon voor te lezen waar zij 

zich allemaal bezig mee houdt, kwam er 

nagenoeg geen eind aan. Geweldig hoe zij 

zich inzet voor de gemeenschap van 

Achtmaal en natuurlijk voor onze EHBO 

vereniging. Een onderscheiding duidelijk 

meer dan waard.  

 

EHBO vereniging Zundert feliciteert deze 

decorandi met hun onderscheiding.  

 

 

Onderhoud aan de caravan 

 

Onze EHBO caravan is weer voor 

onderhoud weg geweest en goed gekeurd. 

We hebben een stevige aluminium strip op 

de achterzijde gemonteerd. Bij het in- en 

uitstappen werd steeds op de bumper 

gestapt, waardoor deze ging afbreken. Nu 

is dit niet meer mogelijk.  

 

 
 

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

 

Nieuwe kleding voor de eerste 

hulpverleners 

 

Binnen het bestuur is besloten om over te 

gaan op nieuwe outfit voor onze eerste 

hulpverleners. We willen een professionele 

vereniging zijn en daar hoort ook 

professionele kleding bij. We zullen eerst 

polo’s gaan aanschaffen, die we op termijn 

zullen ruilen voor de eerdere afgegeven 



gele polo’s en de donkerblauwe polo’s in 

Rijsbergen en de rode boddy warmers.  

Op de polo en jas staat EHBO.  

De eerste hulpverleners worden in staat 

gesteld om zelf een petje of broek aan te 

schaffen.  

 

Onze Leo staat hier als mannequin met de 

nieuwe jas, polo en petje.  

 

 
 

 

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

 

Wist u dat:  

 

* Hart- en vaatziekten doodsoorzaak  

   nummer 1 is bij vrouwen; 

* in 2012 39.048 mensen overleden aan   

   hart- en vaatklachten waarvan 20.733  

   vrouwen en 18.315 mannen; 

* elke dag 57 vrouwen en 50 mannen aan  

   hart- en vaatziekten overlijden; 

* bij hartfalen en beroertes de vrouwen  

   hoog scoren; 

* risico leeftijd ligt tussen 75 en 94 jaar; 

* het herkennen van hart- en vaatklachten  

   bij vrouwen vaak niet worden  

   onderkend; 

* dit ook in de les bij reanimatie onder de  

   aandacht is gebracht; 

* een van de verschillen tussen vrouwen en  

   mannen is, dat aderverkalking bij  

   vrouwen veel later gaat beginnen, m.u.v.  

   rokers; 

* aderverkalking bij vrouwen zich anders  

   ontwikkeld dan bij mannen; 

* vrouwen vaak andere vage klachten  

   hebben, waardoor hart- en vaatklachten  

   worden onderkend; 

 
 

 

Fietstocht zondag 29 mei 2016 

 

Door Stichting Zundert Hartveilig wordt 

op zondag 29 mei een fietstocht uitgezet 

langs AED’s in het buitengebied van 

Zundert. EHBO vereniging Zundert werkt 

hier aan mee, door aanwezig te zijn bij de 

start plaatsen om mensen iets te vertellen 

over reanimatie en eventueel EHBO 

opleidingen.  

Gestart kan worden in CCZ en Koutershof 

tussen 11.00 en 14.00 uur. De tocht is 

ongeveer 30 kilometer. 

 

Doe mee en ga gezond door het mooie 

gebied van Zundert.  

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

 

Website 

 

Onze website is in het eerste kwartaal door 

1204 nieuwe bezoekers bezocht, wat uit 

komt op ruim 64% van de aangemelde 

personen. Geweldig goed. Kijkt u ook?  

Ruim 500 mensen plegen onze website per 

mobieltje.  


