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VOORWOORD
Inmiddels is met deze nieuwsbrief de tweede op rij gevormd. Een nieuwsbrief die langzaamaan steeds
meer vorm zal krijgen en die hopelijk steeds meer gevoed gaat worden door de leden zelf. Aan de
oproep om met ideeën te komen of door actief mee te werken door te fotograferen of te twitteren is al
aardig gehoor gegeven. Dat is leuk! Want zo gaat de nieuwsbrief leven! Ondertussen wordt ook hard
gewerkt aan een gloednieuwe website. Een webdesigner is bezig om een website op te zetten die
alle benodigde informatie biedt, die fris oogt en die vooral gebruiksvriendelijk is. Wanneer de site online gaat is nog niet bekend, maar het streven is met de start van het nieuwe jaar.
REANIMATIEPOPPEN
Dit seizoen heeft de vereniging nieuwe reanimatiepoppen
aangeschaft. Er is een baby- en juniorpop gekocht, omdat de
oude inmiddels aan vervanging toe waren. De nieuwe poppen
hebben indicatielampjes, zodat direct zichtbaar is of de reanimatie goed uitgevoerd wordt. Daarnaast is ook een apparaat aangeschaft waarmee de greep van
Heimlich getraind kan worden.

AAN HET WOORD…
In ‘Aan het woord…’ komt elke nieuwsbrief iemand aan het
woord, die op één of andere manier binding heeft met de vereniging. Dit kan een bestuurslid zijn, maar ook iemand van de
Lotusgroep, de arts, een instructeur of ieder willekeurig lid. De
vragen zijn hetzelfde, de antwoorden kort, maar altijd anders…
NAAM?

Wilco Hogenbirk
LEEFTIJD?

27 jaar
EHBO-DIPLOMA SINDS?

2005
FUNCTIE BINNEN VERENIGING?

Lid van de vereniging. Auteur nieuwsbrief.
WAAROM EHBO?

Ik kom regelmatig op locaties waar incidenten zijn gebeurd,
zowel tijdens werk als privé. Het is belangrijk om hulp te kunnen bieden aan hen die daar (dringend) behoefte aan hebben.
FUNCTIE IN PRIVÉ?

Ik ben brandweerman/hulpverlener/strandwacht in de regio
Rotterdam. Daarnaast ben ik nieuwsfotograaf voor de lokale
media en ik coördineer een groep volwassenen tijdens trimzwemmen (conditioneel zwemmen met en zonder attributen).

OP- & AANMERKINGEN
Naar aanleiding van de vorige
nieuwsbrief zijn verschillende
verbeterpunten aangeleverd. Er
zal geprobeerd worden om
zoveel mogelijk punten in de
loop van tijd te realiseren.
Sommige punten zullen niet in
de nieuwsbrief gebruikt worden,
maar op de website.
Uiteraard willen we een ieder
bedanken voor zijn/ haar bijdrage!
* Kalender van evenementen
waar de vereniging aan deelneemt of de eerste hulp verzorgt.
* Uitleg over het rampenteam
* Uitleg over LOTUS
* Voorstelronde bestuur/ instructeurs/ Lotusgroep/ leden.
LEZING BRANDWONDEN
Met Oud & Nieuw in het vooruitzicht en het daarbij horende
vuurwerk, wordt speciaal voor
de EHBO-vereniging Capelle
a/d IJssel een lezing georganiseerd over brandwonden.
Ondersteund door ons eigen
Lotusteam zal er tevens een
praktijkonderdeel plaatsvinden.
Het aantal plekken is beperkt,
dus meldt u snel aan!!
DATUM:

Maandag 10 december a.s.
TIJD:

19:45 – 21:45 uur
LOCATIE:

HOBBY’S?

Anjerstraat 2 (EHBO-gebouw)

Ik beoefen een Israëlisch zelfverdedigingssysteem (Krav Maga)
en ik sport redelijk veel om in conditie te blijven voor mijn werk.

AANMELDEN:

info@ehbo-capelle.nl
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