BESTUURSSAMENSTELLING 201 8
Lianne Rehorst, Ron Both, Riet Gaal-Kamerling, Nel Hoogeveen-Vermaas, Adriénne de Jong,
Peter van der Breevaart, Nico Wensveen, Jan van der Smit, Wim van Driel.
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Activiteiten

Algemene bestuursleden

mevr. R. Gaal-Kamerling
Venuslaan 73
2957 HM Nieuw-Lekkerland
06-50841 507
dhr. W. van Driel
Planetenlaan 59
2957 SM Nieuw-Lekkerland
(01 84)-683809
mevr. N. Hoogeveen-Vermaas
Mr. Bouwmanstraat 7
2957 AV Nieuw-Lekkerland
(01 84)-684551
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dhr R. Both
Christineweg 1 5
2961 AB Kinderdijk
06-371 72079

dhr N.A. Wensveen
Oeverzegge 1 5
2957 RM Nieuw-Lekkerland
(01 84)-682855
dhr. P. van der Breevaart
Marslaan 95
2957 SE Nieuw-Lekkerland
(01 84)-681 871

dhr. W. van Driel
Planetenlaan 59
2957 SM Nieuw-Lekkerland
(01 84)-683809
mevr. R. Gaal-Kamerling
Venuslaan 73
2957 HM Nieuw-Lekkerland
06-50841 507

Mevr. L. Rehorst
Mevr A. de Jongv.d.Meulen
Dhr. J van der Smit

Voorwoord
We zijn heel blij dat we u ook dit jaar weer een mooi jaarboekje van de EHBOvereniging Nieuw-Lekkerland kunnen aanbieden.
Het is ieder jaar weer spannend om alles rond te krijgen en we danken dan
ook de leden, redactie en de webdesigner voor de medewerking, die ze aan
het tot stand komen van het boekje, hebben gegeven.
Ook de middenstand en het bedrijfsleven heeft ons niet in de kou laten staan.
Ze hebben weer massaal in ons boekje een advertentie geplaatst en voor de
jaarlijkse Oefenavond ruimte ter beschikking gesteld.
Het was wel een bijzonder cursusjaar, waarin we voor de 3de keer op rij een
basiscursus konden draaien en waarbij aan het eind alle cursisten met goed
gevolg zijn geslaagd.
We hebben in de vereniging ook een nieuwe instructeur, een enthousiast lid,
die de opleiding kaderinstructeur is gaan volgen. Zij is voor zowel eigen
vaardigheden en het lesgeven in een keer geslaagd. Een heel knappe
prestatie.
Maar de grootste verandering is toch wel het vertrek van Bram Boer als
voorzitter. Hij vond het na 39 jaar voorzitterschap mooi geweest. Toch neemt
hij gelukkig niet helemaal afscheid. De AED-cursussen blijft hij coördineren en
begeleiden.
Het bestuur heeft hem tevens benoemd tot erevoorzitter, zodat we nog lang
van zijn expertise gebruik hopen te kunnen maken.
Als laatste een oproep aan de inwoners van Nieuw-Lekkerland.
Twijfel niet en geef u op voor een basiscursus, die mogelijk eind
september/begin oktober van start gaat.
Zodat u altijd in staat bent u en uw gezin hulp te bieden.
Voorzitter
Riet Gaal
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Uw transport een puzzel?
Wij lossen hem op!

Voor al uw (inter)nationale:
-Koel- en vriestransporten
-Bouwmateriaal- en steentransporten
-Huiftransporten

A. Boer Transport - Veerweg 8 - 2957 CP Nieuw-Lekkerland - 06 22663658 - info@aboertransport.nl
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Wat te doen bij brandwonden
Bij elk ongeval dient men rekening
te houden met de eigen veiligheid,
zo ook bij brandwonden.
Zorg niet alleen voor een veilige
benadering maar probeer ook de
oorzaak weg te nemen.

“Eerst water de rest komt later”

Kleding en sieraden die niet aan
de huid vastkleven verwijderen,
anders deze laten zitten.
Bij baby’s de luier verwijderen als
deze verzadigd is met hete
vloeistof.
Bel 1 -1 -2 bij ernstige
brandwonden. Zet je telefoon op
de luidspreker
Eerste graad brandwonden mag
je zelf verzorgen, maar kleine
brandwonden met blaren of zwart
plekken (2de en 3de graad ) direct
naar de huisarts/huisartsenpost.
Smeer niets op brandwonden,
maar dek deze zo schoon
mogelijk af met een niet
verklevend kompres of plastic
huishoudfolie.
Na het afdekken van de
verbrande huid kan eventueel
verder gegaan worden met
koelen.

Koel zo snel mogelijk met
lauwwarm leidingwater voor de
duur van 1 0 tot 20 minuten, langer
mag altijd al is het maar om de
pijn van het slachtoffer te
verlichten.
Voorkom onderkoeling, koel de
brandwond niet het slachtoffer
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EHBO-examens:

Voor de derde keer op rij zijn er weer kandidaten opgegaan voor het examen.
Het bestuur feliciteert alle geslaagden
Weet u wat u moet doen als een kind van de fiets valt? Of als een kind zich verslikt in
een lekker snoepje of een bloedneus heeft?
Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende
ontwikkelingsfasen komen geregeld voor, jaarlijks overlijden er nog te veel kinderen aan
de gevolgen van een ernstig ongeval. Veel van deze ongevallen vinden plaats in de
privésfeer.

Wist u dat:

Dit jaar twee basisscholen hebben meegedaan aan de cursus Jeugd ehbo.
Dat alle leerlingen uit de groepen 8 zijn geslaagd.

De EHBO bedankt alle adverteerders
voor het mogelijk maken van dit boekje.
EHBO OLIEBOLLEN ACTIE 201 8

Ook dit jaar staan wij weer met de heerlijkste oliebollen
gebakken door de beste oliebollenbakker van de regio!
Dus kom op maandag 31 december naar
onze kraam en steun onze vereniging!!
De kraam staat weer net als vorig jaar bij
de ingang van Tegelhandel Boer,
Planetenlaan 75.
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Eiken processierups

Eikenprocessierups zorgt dit jaar voor extreem veel problemen

Publicatiedatum: 11 juni 201 8
De eikenprocessierups ontwikkelt zich dit jaar sneller en extremer dan
in andere jaren. Op veel plaatsen zijn zeer grote aantallen rupsen actief
en het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen
Universiteit meldt dat daardoor meer overlast ontstaat. Bij gebrek aan
eiken schakelen de rupsen nu ook over op andere boomsoorten of
komen ze zelf naar binnen op zoek naar voedsel.
Preventieve bestrijding niet doeltreffend geweest
Niet alleen de warmte zorgt voor een toename van de rupsen. Op
verschillende locaties is bezuinigd op de bestrijding, waardoor nesten
ongehinderd zijn gebleven. Dat zorgt ervoor dat zo’n nest het jaar erop
tot een vervijfvoudiging van het aantal rupsen leidt. Daar komt bij dat op
de plekken waar eerder dit jaar preventief met een bestrijdingsmiddel
gespoten is dat lang niet altijd het gewenste effect gehad heeft. Op
sommige plekken zitten nu zoveel rupsen in de bomen dat die per boom
een kruiwagen kunnen vullen. Elke rups heeft 700.000 brandharen en
bij contact veroorzaken die jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en
luchtwegen. De klachten kunnen tot 2 weken aanhouden. Ook voor
honden en paarden zijn de brandharen gevaarlijk.
Bestrijd ze niet zelf
Normaal voeden de rupsen zich met eikenblad, maar bij gebrek
daaraan stappen ze over op andere bomen en komen ze ook in tuinen
terecht. Ook zijn al gevallen bekend dat ze gebouwen binnenkomen op
zoek naar voedsel.
11

Het vervelende is dat er een tekort aan professionele bestrijders is, dus het kan lang
duren voor u hulp krijgt. Wie de rupsen in de buurt van het huis heeft doet er goed aan
de ramen en deuren gesloten te houden en geen was buiten te hangen. Ook dienen
zandbakken en zwembadjes afgedekt te worden. Het kenniscentrum waarschuwt dat
als het langer duurt voor er hulp komt toch vooral niet zelf de rupsen te bestrijden. Zitten
de rupsen al in uw huis, dan kunt u ze wel fixeren met haarlak of lijmspray, maar in geen
geval doodtrappen, zeggen de onderzoekers. Want dan verspreiden de brandharen
zich des te meer. Bestrijdingsmiddelen gebruiken is niet aan te raden, want door het
spuiten worden de brandharen juist verspreid.

Tips RIVM
Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen
voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de
grond zitten.
Krab of wrijf na aanraking van de rupsen of haren niet, maar was of
spoel de huid of ogen goed met water. Was zonodig ook uw kleding
(liefst op 60 °C).
Klachten verdwijnen in het algemeen binnen 2 weken. Een zachte
crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë Vera kan
verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
Levenscyclus
De overlast blijft tot de levenscyclus is voltooid en dat is nog niet het
geval. Zodra de rupsen verpoppen neemt de overlast af, maar de
nesten zitten dan nog wel vol met brandharen en moeten daarom nog
wel verwijderd worden. Anders kunnen ze nog wel 6 tot 8 jaar voor
overlast zorgen. Aangezien dit jaar waarschijnlijk een groot deel van de
rupsen ongestoord kan uitgroeien tot vlinder en zal uitvliegen, zal
onderzoek met feromoonvallen moeten uitwijzen wat de te verwachten
overlast in 201 9 wordt. De gevangen vlinders zijn namelijk een indicatie
voor de hoeveelheid rupsen die het jaar erop in die omgeving te
verwachten zijn. Zo kan ook beter worden ingeschat hoe de preventieve
bestrijding volgend jaar moet worden ingezet.
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Jubilarisen en geslaagden.

Op de jaarlijkse ledenvergadering zijn de jubilarissen in het zonnetje
gezet. Mevrouw Nel Hoogeveen voor het 40-jarig jubileum en de heer
Jaap van de Werken voor het 25-jarig jubileum.
Verder is mevrouw Jeanette de Jong in een keer geslaagd als
instructeur en hebben we er zodoende een instructeur bij.
De basiscursus EHBO is dit jaar weer succesvol verlopen, alle cursisten
zijn dit jaar met glans geslaagd.
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EHBO OP SCHOOL
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EHBO OP SCHOOL
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Overige AED locaties (geen sleutel in bezit EHBO)
Wisboomgemaal SWEK Overwaard 3
Bestuurskamer V.V. de Zwerver

Gevel Bakker Stam Molenstraat 1 43
Kantoor IHC Molenstraat 24
Portiersloge IHC Merwede Smitweg 6

Kinderdijk.

Rabobank Adr. Heijnisstraat 4 (rechts naast de ingang)
Sporthal de Klipper Klipperstraat 20 buiten naast de ingang
Bram Boer Lekdijk 31 7 (bij de voordeur)
Verzorgingsflat Waellant (direct door de schuifdeur links)
Politiebureau Hoogaarslaan 1 6 (bij de voordeur)
Brede School Raadhuisplein 1 (buiten bij de voordeur)
Firma van Rijnsbergen Veenweideweg 33 (eerste parkeerplaats tegen de muur) code kast
Wim van Driel Planetenlaan 59 (bij de voordeur)
Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 code kast
Zorgboerderij Damsteegt Schoonenburgweg 21 (zijkant schuur) code kast
Korteland aan het hek Planetenlaan 79-81
Carillon Raadhuisplein 1 Nieuw- Lekkerland (bij ingang) code kast
Bakkerij Stam Lekdijk 444 Nieuw – Lekkerland (bij de ingang) code kast

AED apparaten zijn op de volgende locaties aanwezig.
Nieuw Lekkerland.
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Begin het alfabet bij de letter A
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Nieuw - Lekkerland
Telefoon 01 84 - 683000 Fax: 01 84 - 684345

Meubelfabriek van der Plaat B.V.
Ambachtsweg 1
2957 ST Nieuw-Lekkerland
Tel. 01 84-681 346
info@vanderplaatmeubelen.nl

www.vanderplaatmeubelen.nl

Even voorstellen

Ik ben Lianne Rehorst, ben 29
jaar,getrouwd en moeder van 2
kinderen. In 201 5 ben ik
begonnen met EHBO en heb
datzelfde jaar mijn diploma
gehaald. Ieder nieuw seizoen ga
ik er weer met plezier heen.
Afgelopen seizoen werd ik
benaderd met de vraag of in het
bestuur wilde komen. Heb hier
even over nagedacht, ja gezegd.

Het lijkt mij erg leuk.
Zoals je op de foto kan zien, zet ik
me ook buiten het cursusseizoen
in voor de EHBO, dit bij diverse
evenementen.
Ik ben Adrienne de Jong, 29 jaar
getrouwd en moeder. Sinds dit
seizoen mag ik mijzelf bestuurslid
noemen van de vereniging. Het
lijkt mij ontzettend leuk om me
hiervoor in te zetten. De reden dat
ik EHBO ben gaan doen, is dat
onze jongste zoon een aantal jaar
geleden is aangereden. Hij was
behoorlijk toegetakeld en er was
veel bloed. Ik was in paniek en
wist niet wat ik moest doen.

Dat is nu veranderd, ik ben geen
dokter, maar weet nu wel op een
goede manier eerste hulp te
verlenen.
Mijn naam is Jan van der Smit
geboren en getogen in Drenthe
In 2007 zijn we in Nieuw-

Lekkerland komen wonen
In 201 0 heb ik mijn diploma EHBO
gehaald en elk jaar volg ik met
plezier de herhalingslessen, om
mijn diploma niet te laten
verlopen. Daarbij leer ik elke keer
weer nieuwe dingen.
Ik vind het erg belangrijk dat je
weet wat je wel en niet moet
doen, wat eerst moet en wanneer
ik 11 2 bel. Elke dag kun je een
situatie tegenkomen waarin je
eerste hulp moet verlenen, hetzij
thuis, op werk of als je onder weg
ben.
Omdat ik gekozen ben als
bestuurslid van EHBO vereniging
van Nieuw-Lekkerland, hoop ik
met plezier mijn bijdrage hieraan
te leveren.
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OPENINGSTIJDEN EN DIENSTREGELING
OPENINGSTIJDEN:
-maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 1 8.00 uur
-zaterdag: 09.00 tot 1 2.30 uur
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID:
Tel: 01 84-68 1 5 69
Fax: 01 84-68 63 1 0
E-mail: info@planetenapotheek.nl
www.planetenapotheek.nl
DIENST:
Luister naar de verwijzing van het antwoordapparaat
Kleyburgplein 6
2957 AT Nieuw-Lekkerland
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Er zijn nog plaatsen voor de EHBO
cursus die de eerste week
van oktober begint.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden
de opleiding.

Donateurs gezocht voor EHBO Nieuw-Lekkerland
De EHBO –er komt u graag gratis helpen, maar de materialen kosten
natuurlijk geld. De inhoud van de tassen en de AED-s moeten periodiek
gecontroleerd en aangevuld worden.

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe donateurs.

Vanaf €5,00 per jaar kunt u donateur worden. U maakt het dan onder
andere mogelijk om mensen op te leiden en verbandposten in stand te
houden.
Informatie en opgave bij de penningmeester de heer R. Both 06
371 72079 of bij de voorzitter mevr. R. Gaal Kamerling, tel. 06 5084
1 507.
U kunt ook de onderstaande bon inleveren bij één van de
bestuursleden, de adressen vindt u op de omslag van dit boekje.
U kunt natuurlijk ook een eenmalige gift doen.
IBAN nr. NL56RABO0361 763360
t.n.v. EHBO Nieuw-Lekkerland
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E.H.B.O. cursussen
De EHBO vereniging Nieuw-Lekkerland start, mits er voldoende deelnemers
zijn, in oktober met een nieuwe opleiding tot het eenheidsdiploma EHBO.
U kunt zich voor deze cursus opgeven bij een van de bestuursleden of via onderstaand E-mail adres.
De opleiding wordt in principe op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur
gehouden en duurt 1 6 avonden.
De minimum leeftijd om deel te kunnen nemen is 1 6 jaar.
De kosten bedragen €1 75,Dit is inclusief het lesmateriaal, examen,contributie en de consumptie tijdens
de lesavonden.
Ook verzorgt de EHBO vereniging in samenwerking met de Hartstichting
opleidingen en herhalingslessen voor reanimatie en het gebruik van de
AED
Heeft u vragen over een van de opleidingen, dan kunt u contact opnemen met
een van de bestuursleden, of stel uw vraag via een email.
(ehbonwll@solcon.nl) of kijk op www.ehbonieuwlekkerland.nl
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