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Piet Groot buitenoefening 2018 op donderdag 13-09-2018
Morgen donderdag 13 september 2018 is het weer zover, dan hebben we onze jaarlijkse
Piet Groot buitenoefening. Het is verplicht om dit 1x in de 2 jaar aan deel te nemen. Je
wordt deze avond gebeld of geappt waar de oefening plaats gaat vinden. Dus, ben je vorig
jaar niet geweest, vergeet dan niet om morgen wel heen
te gaan.
TOT MORGEN!

Lezing: PTSS (Post traumatisch stress syndroom)
Vrijdag 7 september kwam Michel Faessen met zijn hulphond een lezing houden over PTSS.
PTSS is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van schokkende, traumatische ervaringen.
Patiënten ervaren langdurig psychische gevolgen van deze ervaringen. Patiënten met PTSS
herbeleven de traumatische gebeurtenissen dmv nachtmerries en flashbacks.
PTSS heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren.
Michel hield een zeer onderhoudende en interessante lezing over PTSS in de Hussel. Tijdens deze avond is er
€ 70,- opgehaald voor stichting hulphond.

Wisseling diagnose avond 19-11-2018
De diagnose avond die op maandagavond 19 november 2018 zou worden gehouden is verschoven naar
maandagavond 26 november 2018, nog steeds in de Hussel en nog steeds om 20.00.

Opleiding tot lotus of kader instructeur
Omdat wij als vereniging veel aanvragen krijgen voor het volgen van een cursus en voor het volgen van een
reanimatiecursus zijn wij op zoek naar mensen die graag opgeleid willen worden tot lotus of tot kader
instructeur. Dit om onze huidige instructeurs en lotussen wat te ontlasten. Indien u belangstelling heeft voor 1
van beide cursussen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Mark Waterman
voorzitter@ehbo-stedebroec.nl , hij kan u dan meer informatie geven over de opleiding.

Reanimatie reddingsbrigade
Reanimatie is een verplichte cursus voor iedereen,
ook voor de leden van de reddingsbrigade. Vergeet u
dus ook niet op te geven voor de reanimatie,
inschrijven via de website,
www.ehbo-stedebroec.nl.

Opbrengst pleisteractie
De opbrengst van de pleisteractie van 8 t/m 14 juli is
€ 1.465,75 , dit is een fantastische opbrengst! Volgend
jaar is de pleisteractie van 8 t/m 13-7-2019. We hopen
dat we dan weer een mooie opbrengst hebben. Zet de
datum alvast in uw agenda!

Heeft u suggesties of mededelingen, stuur een e-mail naar pr@ehbo-stedebroec.nl

