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Rabobank clubkasactie. 
Onze penningmeester was zeer trots toen 

ze op dinsdag 10 mei 2016 bij de 

Rabobank presentatie was van de grote 

clubkasactie.  

We mochten maar liefst € 427,73  in 

ontvangst nemen.  

Het bestuur bedankt alle EHBO’ers en 

Rabo leden die op ons hebben gestemd. 

 

 
 

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

 

Vanuit de bestuursvergadering 10 mei 

2016. 

 

Door het bestuur is een nieuwe laptop voor 

de vereniging gekocht, welke ingezet kan 

worden voor presentaties maar vooral voor 

registratie van de aanwezigheid bij de 

herhalingslessen om daarmee de 

competenties aan te tonen voor het Oranje 

Kruis.  

Er is even stil gestaan voor het fietsen van 

Stichting Zundert Hartveilig op zondag 29 

mei 2016 waar onze vereniging 

ondersteuning aan verleent.  

 

Het bestuur heeft besloten om voortaan 

met een nieuwsbrief de leden actief te 

informeren. Daarnaast kan men natuurlijk 

alle informatie vinden op de website.  

 

Vanaf nu gaan we werken met een nieuwe 

account voor evenementen, namelijk 

evenementen@ehbo-zundert.nl 

 

Alle zaken omtrent evenementen kunnen 

daar heen worden gestuurd.  

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

Wist u dat:                                               

# er overleg is geweest met hulpverleners  

   die altijd helpen bij evenementen; 

# deze mensen helemaal zijn bijgepraat; 

# het bestuur was onder de indruk van de  

   vele positieve op en aanmerkingen bij dit  

   overleg; 

# de eerste hulpverlener GEEN medische  

    handelingen mag verrichten; 

# de eerste hulpverlener dus geen EPIPEN  

   mag gebruiken; 

# de eerste hulpverlener wel een  

   paracetamol mag geven op verzoek van  

  de patiënt met de opmerking, dat men die  

  op eigen risico gaat innemen; 

# door het bestuur nieuwe algemene  

   voorwaarden voor hulpverlening aan  

   organisaties zijn opgesteld; 

# deze voorwaarden zeer positief zijn  

   ontvangen door organisaties die een  

   beroep op ons doen; 

# wij als bestuur ook overleg hebben gehad  

   met organisaties, waar wij hulp aan  

   verlenen; 

# de prijzen voor hulpverlening zullen 

volgend jaar iets verhoogd zullen gaan 

worden; 

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

Hulpverlening bij evenementen  

 

Ondanks herhaalde oproepen lukt het onze 

evenementen coördinator het niet altijd om 

eerste hulpverleners te vinden voor het 

helpen bij een van de zeer vele 
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evenementen in onze prachtige, actieve 

gemeente Zundert.  

 

Wat is het toch mooi, als je van het 

zonnetje en het evenement kan genieten, 

met een natje en een droogje. Ook nog 

gratis entree en je maakt van alles mee.  

Geweldig toch. Er zijn nog genoeg open 

plaatsen waar jij je kan voor aanmelden. 

DOEN TOCH…. want EHBO is 

noodzakelijk en wordt erg gewaardeerd. 

 

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

Fiets letsels  

 

In BN-DeStem had een artikel gestaan 

over de zeer vele letsels bij 

fietsongevallen. Er komen elk weekend 

zeer veel fietsers op de spoedeisende hulp 

met diverse verwondingen.  

 

 
 

De schouder scoort het hoogste waar men 

letsel aan op loopt. Daarna volgt al snel de 

knie.  

De behandeling van een wielrenner die in 

het ziekenhuis terecht komt, vergt 

gemiddeld € 2900,--.  

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

HOOIKOORTS 

 

Helaas is hooikoorts niet volledig te 

voorkomen, maar we hebben wel tips die 

je tegen een aantal klachten kunnen 

beschermen: 

Niet wrijven  

Heb je last van je ogen? Probeer er niet in 

te wrijven. Dit maakt het alleen maar erger 

omdat je het stuifmeel zo verder verspreidt.  

Zonnebril  

Klinkt logisch tijdens de zonnige dagen, 

maar draag een zonnebril om je ogen te 

beschermen tegen rondzwervend stuifmeel. 

Ga naar de huisarts 

Als je veel last hebt van hooikoorts, kun je 

het beste contact opnemen met je huisarts. 

De huisarts kan medicijnen voorschrijven 

waardoor de klachten verminderen.  

Dagje naar het strand 

Op het strand komen pollen minder voor in 

de lucht. Ga er dus lekker op uit naar de 

kust.  

Gebruik vaseline 

Vaseline is plakkerig. Als je het smeert aan 

de binnenkant van je neus zal de stuifmeel 

eraan vast blijven plakken. 

Van Anne onze kaderinstructeur.  

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

TEKEN 

 

Het is weer teken tijd. Wees hierop 

voorbereid, loop niet in hoog gras en 

controleer het lichaam na een 

boswandeling op deze zwarte beestjes. 

Eenvoudig te verwijderen met een 

tekentang en NIET vooraf ontsmetten, 

want dan gaat hij zeer actief worden.  

Pas na het verwijderen. 
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