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EHBO Nieuws 
Jubileum EHBO Vereniging 

 
Op zaterdag 28 augustus j.l. hebben we bij Café Zaal ‘t Fuske, na de 
Algemene Ledenvergadering, onze 75-jarig bestaan gevierd met de 
aanwezige leden.   
 
Als speciaal geschenk aan dit bijzonder jubileum hadden we voor onze 
leden een leuke attentie in de vorm van een tinnen “Vuist tegen Corona” 
laten maken  door De Tinnen Roos. Bijzonder is ook, dat een deel van de 
opbrengsten van deze speld door De Tinnen Roos geschonken wordt aan 
Het Longfonds.   
 
Mocht je niet aanwezig zijn geweest bij onze jubileum viering, ontvang je 
het geschenk hierbij alsnog. 
 

Jubilarissen 2021 
De jubilarissen van dit jaar zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering 
door de voorzitter gehuldigd met bijbehorend jaarspeldje, oorkonde en 
een mooi boeket bloemen. 
 
De jubilarissen 2021 zijn: 

• 40 jaar - Ruth Awater uit Kekerdom  

• 20 jaar - Harrie Ermers en Jeroen Haan  

• 5 jaar - Hanneke van Swelm (niet aanwezig). 

 

Rabobank ClubSupport 
Dank aan alle leden, die hun stem op onze vereniging hebben 
uitgebracht! Dit leverde het prachtige bedrag van € 872,63 op. 
                                     
We bedanken de Rabobank voor de geweldige jaarlijkse Clubsupport-
actie. 
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Basiscursus EHBO Eerste Hulp 
Dit jaar mochten wij met 13 cursisten aan de slag voor de Basiscursus EHBO 
Eerste Hulp. Ondanks alle corona maatregelen hebben we op 17 december       
j.l.  de cursus kunnen afronden met het Oranje Kruis examen en kunnen we 
melden dat de 11 cursisten, die op examen zijn gegaan, allemaal geslaagd zijn!  

Wederom bedanken wij Alex en diegenen die meegeholpen hebben om dit weer 
tot een success te maken. Tevens ook dank aan alle cursisten voor hun 
flexibiliteit gedurende de laatste weken.  

 

EHBO EHAK Cursus 
Na de zomervakantie zijn wij van start gegaan met de EHBO-cursus Eerste Hulp 
aan Kinderen (EHAK) voor de leerkrachten van de Basisscholen in Millingen aan 
de Rijn, Kekerdom en Leuth.      

8 cursisten hebben het examen met goed gevolg afgelegd – Proficiat! 

 

Jeugd EHBO  
Half december zijn er aan 15 leerlingen van basisschool St Martinus, 
certificaten uitgereikt vanwege het afronden van de kennismakingscursus 
Jeugd EHBO. Vanuit deze groep gaan een aantal leerlingen door om het 
officiële Jeugd EHBO-diploma in maart 2022 te mogen behalen. 
 
We hadden de Jeugd EHBO-herhalingslessen als volgt gepland:  

• Voor de jongste jeugdgroep (groep 8 in 2020) – op 28 december 
2021 van 09.30 tot 11.30 uur en op 4 januari 2022 van 09.30 tot 
11.30 uur.  

• Voor de oudste jeugdgroep (groep 8 in 2018) - op 28 december 
2021 van 12.30 tot 14.30 uur en op 4 januari 2022 van 12.30  tot 
14.30 uur. 

De persconferentie van 18 december j.l. heeft helaas roet in het eten 
gegooid. Zodra het weer kan, zullen we nieuwe data en tijden plannen en 
communiceren. 

 

Hartstichting & HartslagNu 
In heel Nederland kan binnen 6 minuten worden gestart met reanimeren 
bij een hartstilstand. Een enorme mijlpaal, waar duizenden levens per jaar 
mee worden gered. Deze mijlpaal is bereikt dankzij de bijdrage van vele 
burgerhulpverleners die bij HartslagNu zijn aangemeld. 
 
Ons land is het eerste land ter wereld met een landelijk reanimatie 
oproepsysteem waar zoveel burgerhulpverleners en AED’s bij zijn 
aangemeld. Wij zijn uniek in de wereld en dat is iets waar we allemaal 
heel trots op mogen zijn.  Door de inzet van burgerhulpverleners krijgen 
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mensen die een hartstilstand overkomt een kans op leven. Een leven 
waarin zij hun kinderen of kleinkinderen kunnen zien opgroeien. Nog 
steeds iemands man of vrouw, vriend of vriendin, broer of zus of kind 
kunnen zijn. En kunnen genieten van alles wat het leven zo mooi maakt.  
  
De inzet van burgerhulpverleners is hard nodig, want elk jaar krijgen     
zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het  
ziekenhuis. Zij zijn afhankelijk van snelle hulp van vrijwilligers en AED’s    
in de buurt. 
 
Ambulances hebben gemiddeld 8 tot 10 minuten nodig om ter plaatse te 
komen, in Millingen aan de Rijn en Kekerdom kan dit zelf oplopen tot 15-
20 minuten. Bij een hartstilstand is dat te laat! Burgerhulpverleners en 
AED's in de buurt kunnen het verschil tussen leven en dood maken. 
 
Ben jij nog niet aangemeld bij HartslagNu? Doe dat nu via HartslagNu.nl  
 

Brandwondenavond 
Ons jaarlijkse brandwondenavond in december is ook dit jaar komen te 
vervallen vanwege de Corona-maatregelen. Wij hopen een thema-avond 
in het voorjaar 2022 te kunnen organiseren. Zodra we meer informatie 
hebben, hoort u van ons! 
 

Nieuwjaars Receptie 2022 
In verband met de huidige corona maatregelen hebben we nog geen 
datum geprikt voor de Nieuwjaarsreceptie 2022, waar wij dan ook onze 
jubilarissen (altijd = overbodig) huldigen. Zodra het weer kan, laten we 
jullie weten wanneer en waar we alsnog met elkaar kunnen proosten! 
 

 

 
 

 

Super fijne 
feestdagen en een 

goed begin van 
2022. 

Blijf gezond! 

https://hartslagnu.nl/

