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Van de voorzi er
Ten jde van het schrijven
van deze nieuwsbrief zijn
we als het een beetje mee
zit, aan het genieten van
een mooie zomer. Dat zal
voor een ieder natuurlijk
anders zijn, de een is er
lekker op uit gegaan, de
ander is ﬁjn thuis gebleven.
Het was in een aantal gevallen wel een bijzondere
zomer. Neem nu Limburg. Wat daar gebeurd is, daarvan kun je wel zeggen: dat was een ramp. Het was
met geen pen te beschrijven. De beelden die wij
hebben kunnen zien waren niet mooi. Veel menselijk leed. Maar gelukkig pakken ze in Limburg de
draad weer op en wordt er aan herstel gewerkt. Ook
wordt er al weer gewerkt aan het feit dat iedereen
weer welkom is in Limburg. Na al die regen die is
gevallen in de begin weken probeert het weer zich
langzaam te herstellen, al kunnen we niet echt spreken van prach g zomerweer. Al zullen de mensen in
Griekenland en Turkije daar anders over spreken.
Daar zijn de temperaturen ruim boven de 40 graden. Nu zult u zeggen, “wat hee dit allemaal met
onze vereniging te maken”. Ik denk dat er zeker wel
mensen zijn die een connec e hebben met al het
leed wat we deze zomer hebben gezien. Wij in Zwolle en omgeving hebben hier gelukkig niet direct mee
te maken gehad, maar het had zomaar kunnen
gebeuren in en rondom Zwolle.
Oké, dan zijn wij
nog steeds niet
een organisa e die
ingezet wordt bij
rampen. Maar we
kunnen wel
gevraagd worden
om een inzet te
leveren. Immers
wij staan voor de

eerste hulp! Dus op die manier kan het je zomaar
gebeuren dat je in de zomer toch gevraagd wordt
om eerste hulp te verlenen. Wat is het dan ﬁjn dat
je het EHBO diploma hebt. Want het gee al jd een
goed gevoel als je iemand kunt helpen. Dat gaat
natuurlijk ook als de zomer voorbij is op ons af
komen. Dan is de kans groot dat de aanvragen weer
binnenkomen waar wij gevraagd worden om hulpverleners te leveren bij allerlei evenementen. Nu
weet ik dat niet iedereen ac ef hulpverlener is,
maar het is natuurlijk wel een uitdaging om dat te
worden. Hier kan je alles wat je hebt geleerd in de
prak jk brengen en je leert leuke contacten kennen.
Lijkt u dit nu ook erg leuk om te doen dan zou ik
zeggen, meld u aan binnen onze vereniging om ook
hulpverlener te worden. En nee, je wordt nooit
zomaar in het diepe gegooid als je hier aan begint.
Ik zeg doen! Maar goed, als u deze nieuwsbrief leest
is de zomer voorbij, ik hoop dat u ervan genoten
hee en dat u er weer tegenaan kunt. Wij als vereniging hebben er ook weer zin in.
Ik hoop u op de een af andere manier tegen te
komen en nogmaals, zijn er vragen, laat het ons
weten!

Hulpverlening
We zijn het nieuwe hulpverlenersseizoen alweer
gestart met op 29 juli en 5 augustus de zomerac viteiten van de S ch ng Wijkgemeenschap Aalanden.
Op 15 augustus was
de Indië-Herdenking in
Park Eekhout. Met een
leuke vermelding op
de Facebooksite van
de Indië-Herdenking
van ons als KNV EHBO.
Op het programma stond het Stadsfes val op 3, 4
en 5 september in afgeslankte vorm dit jaar. Was
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Drenthe maar daar kwamen dan nog wel de kilometers van Zwolle-Meppel en retour nog bij.
Ook als instructeur hee zij haar sporen verdient,
meer dan 35 cursisten hee ze jaarlijks opgeleid
voor het eenheidsdiploma Eerste Hulp en aan meer
dan 200 cursisten hee ze jaarlijks de herhalingslessen gegeven. Het bestuur kon al jd een beroep op
haar doen en van haar adviezen werd graag gebruik
gemaakt. Dit was ook de reden dat zij op 8 november 1994 benoemd werd als erelid van onze vereniging.

succesvol en leuk opgezet.
Op 25 september is de Familiedag geweest van Hanzestrohm daar hebben ook 2 Hv-ers van ons dienst
gedaan, na wat ik gehoord heb was het een leuke
dag en uitstekend verzorgd.
Gardenista stond ook op het programma in september maar is doorgeschoven naar volgend jaar mei.
Verder hoop ik dat we weer leuke evenementen
mogen doen dit jaar en volgend jaar met z'n allen.
Op 7 september jl. stond een bijeenkomst van de
Hulpverlenersgroep gepland in De Bolder. Deze is
goed bezocht door onze
hulpverleners en werd
ook gewaardeerd door
iedereen. Iedereen
hee daar zijn mening
mogen geven en dit is
als posi ef ervaren.

Ons erelid mw. H. Kuiters
hee de lee ijd van 100 jaar bereikt
Op 30 juli jl. was het voor mevrouw Hilly Kuiters een
wel heel bijzondere dag, ze is 100 jaar geworden.
Binnen de KNV EHBO afdeling Zwolle is Hilly, zeker
voor de oudere leden een bekend persoon, niet
alleen door haar manier van lesgeven maar ook
door haar aquadate optreden als hulpverlener jdens evenementen.
Het liefst was ze als hulpverlener bij de ﬁetsvierdaagse aanwezig, tas achterop, een EHBO vlagje
aan de ﬁets en ﬁetsen
maar. Fietsen was sowieso
haar grootste hobby en
afstanden waren geen
bezwaar, zo ging ze met
een vriendin die in Meppel
woonde 75 km. ﬁetsen in

Op 29 juli hebben wij haar namens de vereniging
een boeket bloemen en de verjaardagskaarten van
de leden gebracht, ze was zeer onder de indruk van
al deze aandacht en wil jullie en het bestuur hiervoor hartelijk bedanken.

Op dinsdag 21 september hebben we het droevige
nieuws ontvangen dat ons erelid
mevrouw Hilly Kuiters is overleden.
Wij hebben haar mogen leren kennen als een zeer
kundige instructeur, bevlogen hulpverlener,
al jd behulpzaam en tot op hoge lee ijd zeer
betrokken bij onze vereniging.
Bestuur KNV EHBO afd. Zwolle e.o.
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gen, maar ook op braderieën, sinterklaas intochten,
sportevenementen en concerten.
Toen dit echter voor mij ophield, ik zal niet in details
treden, ben ik in contact gekomen met de KNV
EHBO afdeling Zwolle wat hee geleid tot een
gesprek met Henk Noordman. Dit ervoer ik als een
uiterst pre g gesprek, wat weer leidde tot een
prak jktoets. En dit alles hee er toe geleid dat ik
ac ef ben geworden bij de KNV EHBO afd.
Zwolle.
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben, stel ze mij dan gerust!

Hulpverlener
Ik zal mij voor degenen die mij niet kennen even
voorstellen: Mijn naam is Peter Westerhuis, ik ben
46 jaar en geboren met een open rug (Spina
Biﬁda).
Ondanks het feit dat ik daardoor onder meer rolstoel a ankelijk ben hee mij dat zelden weerhouden om te doen wat ik leuk vind. Een van die dingen
is reizen. Zo heb ik onder meer landen in Afrika en
Azië bezocht.
Ik ben ooit met EHBO in aanraking gekomen doordat mijn moeder des jds in een zwembad werkte
en ik haar regelma g overhoorde en met haar
oefende.
Toen ik zoveel jaren later, ik woonde toen in Ha em,
de kans kreeg om bij het Rode
Kruis zelf de opleiding te doen
heb ik geen seconde getwijfeld
en heb ik via de jeugdopleiding in 2004 uiteindelijk mijn
EHBO diploma gehaald. Ik ben
daar 15 jaar ac ef geweest,
heb vele kilometers gereisd en
ben bij vele (soorten) evenementen ac ef geweest, waaronder de Vierdaagse in Nijme-

KONINKLIJKE

De cursus
Het cursusseizoen voor wat betre de herhalingslessen zit er weer bijna op. Het was even wennen dat
we zo vroeg in het seizoen met 2 groepen per avond
hebben gewerkt maar het hee er wel in geresulteerd dat we 27 november het cursusseizoen af kunnen sluiten.
Het hee met name de cursuscoördinator heel wat
werk bespaard omdat we nu niet te maken kregen
met een lockdown en voor het komende seizoen
2022-2023 zullen we zeker op dezelfde voet doorgaan. Wel moeten een
aantal leden de e-learning
nog invullen maar voor
zover we nu kunnen zien
gaat dat wel lukken.
De beginnerscursus start
op 1 november en als het
meezit en een lockdown
vanwege Corona geen roet
in het eten gooit doen ze
op 22 januari 2022 examen.

KIJKEN HELPT NIET!
EHBO-DIPLOMA WEL!
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VOOR ALLE EHBO OPLEIDINGEN:
KNVEHBO.NL / INFO@KNVEHBO.NL
KNVEHBO AFD. ZWOLLE e.o.
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Algemene ledenvergadering
KNV EHBO afd. Zwolle e.o.
Op 2 november 2021 om 19:30 uur in De Bolder is
er weer een fysieke Algemene ledenvergadering van
uw EHBO vereniging. U krijgt binnenkort de stukken
per e-mail toegezonden. Uiteraard rekenen wij op
uw betrokkenheid en komst naar deze vergadering.

Het is de toon die de muziek maakt
Misschien een wat vergeten uitdrukking maar zeker
nog relevant want le erlijk betekent het: “de
manier waarop iets wordt gezegd/geschreven” en
daar schort het nog wel eens aan. Ook wij als
bestuursleden en docenten worden hier mee geconfronteerd zowel in gesprekken als per mail.
Er bestaat onder een klein aantal leden een bepaald
verwach ngspatroon,
namelijk dat alles 100%
geregeld moet
zijn/worden. Als dat niet
zo is en ook al hee het
bestuur hier geen invloed
op, krijgen wij vaak soms
op een niet mis te verstane manier een bak met
verwijten over ons heen
en dat is niet leuk.
Bedenk eens dat wij alle
bestuursfunc es op vrijwillige basis vervullen, dus zonder een vergoeding.
Daarnaast verwerken en beantwoorden wij ook jdens onze vakan es (dus ook op ons vakan eadres)
gewoon de binnenkomende mail en dat allemaal
om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

Huidige samenstelling van het bestuur is:
René Visscher
Voorzi er
Ron Eikenaar 
Secretaris
Henk Noordman
Penningmeester en
ledenadministra e
Jansje Visscher
Hulpverleningscoördinator en
PR
Antoinet Wiersma Cursuscoördinator
Peter Westerhuis
Algemeen

Wij zijn bereikbaar
Via het e-mailadres info@knvehbo.nl zijn wij al jd
bereikbaar voor algemene informa e.
Voor vragen m.b.t. de cursus kunt u mailen met
cursus@knvehbo.nl
Voor meer informa e verwijzen wij u naar onze
website www.knvehbo.nl

Samen gaan we de muziek maken maar wel op de
juiste toonhoogte!

Opleiding tot instructeur
Er bestaat een mogelijkheid om via de vereniging
deel te nemen aan een opleiding tot EHBO
docent/instructeur. Ook ﬁnancieel kunnen wij u
daarbij helpen.
Interesse?
Mail naar:
info@knvehbo.nl
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