Jaaroverzicht 2006

EHBOPOST
Nieuwsbrief van het Districtsbestuur Zeeland
http://zeeland.ehbo.tripod.com

Jaargang 3, nr. 3, maart 2007

IN DIT NUMMER:

VOORWOORD
v/d

p. 1
EHBO’ers Lamswaarde in een klap verdubbeld

VOORZITTER

p. 2
Lintjes voor actieve EHBO’ers Kloosterzande
p. 3
EHBO Koewacht voor de zevende keer kampioen
Oostenrijk wint EHBO wedstrijd
p. 4
Hulstenaar de Maat nieuwe voorzitter EHBO
EHBO-voorzitter
Colofon

2006 was een bewogen jaar op EHBO gebied voor
ons district. Maar daarnaast was de EHBO in 2006 ook
veelvuldig in de Zeeuwse pers. In deze EXTRA
nieuwsbrief hebben wij voor u een selectie van deze
artikelen onder elkaar geplaatst. Het is een
verzameling van krantenknipsels, het bestuur is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen!
Voorzitter EHBO District Zeeland
Lucien de Maat

EHBO’ers Lamswaarde in een klap verdubbeld
Door Gino van den Broecke
24-04-2006

Maandag 24 april 2006 - LAMSWAARDE – Met het uitreiken van negen diploma’s aan de
geslaagde cursisten is sinds vorige week het ledental van de lokale EHBO-vereniging in een klap
met maar liefst vijftig procent gestegen.
De kleine vereniging telt na de verwelkoming van de nieuwelingen nu 27 gediplomeerde leden.
De geslaagden, Wendy Colpaert, Cindy van Grol, Conny Thepass, Margot van Puyvelde, Angelique van
Dorsselaer, Benny Schieman, Ernst Willemsen, Esther de Schepper-van Assche en Jeanette van Nuss,
kregen tijdens de jaarlijkse feestavond in café De Lamsoren hun felbegeerde diploma.
„We zijn erg blij, dat we deze nieuwe leden kunnen verwelkomen bij onze vereniging“, aldus secretaris
Greetje van Driessche.
Met de nodige anekdotes passeerden de nieuwkomers allemaal de revue. Er werd een ludieke act
opgevoerd door twee verklede leden van de vereniging.
Voorzitter Luciën de Maat overhandigde uiteindelijk de diploma’s aan de zeven vrouwen en twee mannen.
Vorige week reikte EHBO Lamswaarde overigens ook al 25 jeugd-EHBO-diploma’s uit aan kinderen van
basisscholen De Oostvogel en Sint Jozefschool uit Hengstdijk.

Lintjes voor actieve EHBO’ers Kloosterzande
door Eugène de Kok
21-04-2006

KLOOSTERZANDE - Drie leden van de EHBO-vereniging St. Martinus kregen gisteren in
Hotel van Leuven een koninklijke onderscheiding. Zij hebben zich op bijzondere wijze
verdienstelijk gemaakt, onder meer voor de vereniging.

De gedecoreerden (vlnr): pastoor J. Venster, J. Schelfhout-Bouchaut en F. Buijs. Foto Peter Nicolai ©

Namens Hare Majesteit reikte burgemeester Jan-Frans Mulder de koninklijke onderscheidingen uit aan José
Schelfhout- Bouchaut, Frans Buijs en pastoor J. Verster.
Alledrie hebben zij zich onderscheiden als personen die zich langdurig ten bate van de samenleving hebben
ingespannen. Ook zijn ze mensen die hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun leefomgeving niet uit de
weg zijn gegaan.
José Schelfhout is dit jaar veertig jaar bestuurslid van de EHBO St. Martinus. Daarnaast is ze sinds 1969
lotusslachtoffer.
Zij was bovendien oprichtster van de peuterspeelzaal in Kloosterzande, waarvan ze van 1975 tot 1990 de
drijvende kracht was. In het dagelijkse leven is ze werkzaam als activiteitenbegeleidster bij Stichting Tragel.
Frans Buijs is reeds vele jaren actief bij de EHBO-vereniging. In 1964 trad hij toe tot het bestuur en sinds 1984
is hij penningmeester. Daarnaast is Frans vrijwilliger voor de belastingservice van de FNV en vult hij pro deo
huursubsidieformulieren in.
Tot eind 2005 was hij werkzaam bij aannemersbedrijf Van der Poel. Nu geniet hij van vervroegd pensioen.
Pastoor Verster is sinds 1965 betrokken bij het wel en wee van de EHBO en wel als geestelijk adviseur en
raadsman. Bovendien is hij actief bij de KBO-afdeling Kloosterzande. Hij is hier bestuurslid sinds 1970 en
fungeert daarnaast als geestelijk adviseur.
Tot 1987 is Verster werkzaam geweest als pastoor van de H. Martinus parochie in Kloosterzande.

EHBO Koewacht voor de
zevende keer kampioen
door Gino van den Broecke
15-05-2006

BEMMEL - De EHBO-vereniging St.
Ludwina uit Koewacht heeft
afgelopen weekend weer van zich
doen spreken. Het team Koewacht 2
behaalde zaterdag in Bemmel bij de
senioren voor de zevende keer het
kampioenschap van de Nationale
Bond en voor de eerste maal het
Nederlandse kampioenschap
allround.

Het team Koewacht 1 behaalde in beide
categorieën de tweede plaats. Naast de
teamprijzen won Anja Kusee als
commandant van Koewacht 2 eveneens de
nationale titel.
Aan de open Nederlandse kampioenschappen
kon worden deelgenomen door alle EHBO
verenigingen en Nederlandse Rode Kruis
korpsen. Koewacht bleek de sterkste van de
24 deelnemende ploegen.

Oostenrijk wint EHBOwedstrijd
19-06-2006

Door Gino van den Broecke

Naast de senioren toonde ook de jeugd van
Koewacht zich in Bemmel van haar beste
kant op het het toernooi. De Jeugd B van
Koewacht werd voor de tweede keer
Nederlands kampioen en de jeugd A
behaalde een vierde plaats.
Gisteren wonnen het team jeugd B en de
senioren van St Ludwina uit Koewacht in
Gemert ook nog een eerste plaats tijdens
open EHBO-wedstrijden in de Brabantse
plaats Gemert.

KOEWACHT - De jeugdige hulpverleners
van uit het Oostenrijkse Zwettel gingen
zaterdag met de Arthur van Poecke-trofee
aan de haal tijdens de 2e editie
Internationale Jeugd EHBO wedstrijd in
Koewacht.
In twee categorieën bonden zo’n vijfenzeventig
jeugdige EHBO-ers met elkaar de strijd aan tijdens
de door EHBO St. Ludwina uitgezette
ongevalsituaties op het dorp. Bij de lokale
brandweer moesten de teams nog een
schiftingsspel doen, waarbij geblinddoekt op
snelheid een parcours diende te worden gelopen.
Het brandweerspel werd gewonnen door
Koewacht A.
Uitslag: Jeugd A:1e. Zwettel , 2e Rolde, 3e
Koewacht A Commandantenprijs: 1e Danielle
Kosten (De Vlaswiek, Koewacht) Jeugd B: 1e
EHBO Koewacht, 2e Goirle B1, 3e EHBO
Reeshof Tilburg; Commandantenprijs: Fenny Kint
(Koewacht)

Hulstenaar De Maat nieuwe
voorzitter EHBO
15-09-2006

KOEWACHT - De nieuwe voorzitter van de
EHBO district Zeeland is L. de Maat uit
Hulst. Hij is de opvolger van S. Himschoot,
die het district Zeeland van de bond veertien
jaar leidde.
De Maat (41) haalde zijn eerste EHBO-diploma in
1983 en is sinds 1989 voorzitter van de ehbovereniging in zijn geboorteplaats Lamswaarde.
Daarbij is hij al tien jaar gediplomeerd lid van Lotus,
de Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van
Slachtoffers die assisteert bij oefeningen van
hulpverleningsdiensten. Himschoot blijft bestuurslid
bij het district en raadslid van de Nationale Bond
voor EHBO.
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