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 VOORWOORD   
 
         Beste lezer, 

 
Het nieuwe EHBO-lesseizoen staat weer op de deur te 
kloppen. Het bestuur en de kaders en lotussen hebben in 
mei het vorige seizoen besproken en vooruitgekeken naar 
het nieuwe seizoen. 
Het seizoen 2022-2023 is gepland met wat datums voor 
de herhalingslessen. 
Op het moment dat u dit leest kunt u zich waarschijnlijk 
ook al aanmelden voor de nieuwe lessen. 
We werken voor de reguliere EHBO-herhalingslessen met 
28 leden per lesmoment, daartegenover staan wel 2 kader 
instructeurs. Les moet goed en duidelijk zijn.  
De reanimatie training gaat van 1 uur naar ongeveer 1,5 a 
2 uur terug voor leden. 
Het evenementen seizoen heeft dit jaar een hoogtepunt 
bereikt en ook een diepte punt. 
Zoals jullie allemaal wel weten is er gewoon te kort aan 
personeel in elke sector, ook voor evenementen. 
Beveiligers en EHBO-ers zijn zeer schaars. Wij hebben 
gelukkig heel veel evenementen met ons team kunnen 
draaien en daardoor veel organisatie kunnen helpen. Maar 
ook wij hebben nee moeten verkopen.  
Onze prioriteit ligt op de EHBO-opleidingen en alles wat 
hieraan gelieerd is en als tweede speerpunt is en blijft 
evenementen hulp in en rond Stede Broec. Alles 
daarbuiten kan leuk en leerzaam zijn. 
Aan de jaarvergadering over 2021 heb ik een geweldig 
gevoel over gehouden.  
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De sfeer was goed, veel leden aanwezig in de zaal en 
diverse afmeldingen. Maar de betrokkenheid bij de 
vereniging lag erg hoog, fijne discussies gehad tussen 
bestuur en leden. Voor de invulling van de kascontrole en 
bestuursfunctie waren aanmeldingen waardoor we weer 
met een volledig bestuur kunnen verder sturen. 
Ik wil er wel de nadruk opleggen dat een bestuur niet het 
eeuwige leven heeft, er kunnen jaarlijks verschuivingen 
plaats vinden. Dit vanwege natuurlijk verloop of vanwege 
werk en opleiding. 
Maar ook gewoon jullie input is en blijft van belang, we 
varen met jullie maar ook door jullie. Als je wensen hebt 
of op / aanmerkingen maak ze kenbaar. 
We willen dit jaar ook het certificaat dementie vriendelijk 
behalen en zijn hier achter de schermen druk mee bezig.  
#samenEHBO. 
 
Met verbindende groet, 
 
Mark Waterman 
Voorzitter  
EHBO Stede Broec   
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Beste mensen, 
 
 
Mijn naam is Angelique Moolevliet en woon sinds 2021 
met mijn man en zoon in Bovenkarspel. 
Wij hebben in 2020, met het hele gezin, de basiscursus 
gedaan bij EHBO Stede Broec en zijn direct ook lid 
geworden van deze hartelijke vereniging waar wij ons erg 
thuis voelen. 
 
Bij de jaarvergadering ben ik gekozen tot bestuurslid en 
zal mij bezighouden met de basiscursussen. Het is een 
mooie manier om zo meer thuis te raken binnen de 
vereniging en meer mensen te leren kennen. Ik heb heel 
veel zin in mijn functie binnen de vereniging en het 
belang van EHBO-kennis uit te dragen. 
 
Het lijkt mij erg leuk om met meer mensen binnen de 
vereniging kennis te maken, dus hoop jullie allen te zien 
bij onze mooie vereniging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Angelique Moolevliet                           
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Bestuur 
 
Voorzitter:   Mark Waterman 

         Kloosterpoort 39  06 - 18 19 03 77 
1613 EV Grootebroek   
Voorzitter@ehbo-stedebroec.nl 
Info@ehbo-stedebroec.nl 

 
Secretaris:  Marie-Anne Meijer-Muiser 

Elzenlaan 20 
1613 VP Grootebroek       06 - 21 67 37 64 
Secretariaat@ehbo-stedebroec.nl 

 
Penningmeester: Roy Grevelt 
   Zesstedenweg 40 
   1613 KA Grootebroek 06 - 12 80 73 95 

Penningmeester@ehbo-stedebroec.nl 
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Bestuurslid:  Esther Klaver   
Gebouwbeheer Briljant Starstraat 76 

1611 DT Bovenkarspel          06 - 57 16 56 76 
Esther@ehbo-stedebroec.nl 

 
Bestuurslid:  Angelique Moolevliet 
Basisopleidingen Murillostraat 59 
   1611 DB Bovenkarspel         06 – 30 03 85 07 
   Opleidingen@ehbo-stedebroec.nl 
 
Bestuurslid:  Ellen Verhoef-Smid 
   Waterrad 24 

1613 CN Grootebroek 06 - 14 16 10 68  
   Ellen@ehbo-stedebroec.nl    
 
Bestuurslid:  Nora Waterman-Glazer 
Evenementen Kloosterpoort 39 

  1613 EV Grootebroek 06 - 41 38 03 18 
Aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 

   Evenementen@ehbo-stedebroec.nl 
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INSTRUCTEURS:  
Ebooyka Doodeman 
Driesprong 27 
1688 WB Nibbixwoud 06 - 29 53 35 74 
 
Mirjam Sentveld 
Lange Deelesloot 9 
1602 HP Enkhuizen  06 - 11 26 70 32 
 
Bart Volten 
Rak 38 
1611 JZ Grootebroek 06 – 46 73 24 23 
 
Thomas Kruijt 
Bovenakker 15 
1616 RW Hoogkarspel 06 – 53 26 11 82 
 
CONTACT LOTUSSEN: 
Ellen Verhoef-Smid 
Waterrad 24 
1613 CN Grootebroek 06 - 14 16 10 68 
 
MATERIALEN BEHEER: 
Paul van Paassen 
Hertog Albrechtstraat 158 
1611 GS Bovenkarspel 06 – 57 13 12 59 
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De Cursuslocatie: 
 

  
Dracht 26 
1613 BN Grootebroek 
 
Graag voor de herhalingslessen beginnen niet roken,  
dit i.v.m. werken met Lotussen! Graag u begrip hiervoor. 
 
Gebouwbeheer 
Wij zorgen dat het pand schoon en goed onderhouden wordt, zowel 
binnen als buiten. 
 
Wij hopen dat iedereen die iets op- of aan te merken heeft omtrent het 
gebouw, zich bij een van ons meldt, zodat we het goed op kunnen 
lossen. 
 
Vriendelijke groet, 
Simone Carper, Esther Klaver en Marjon Kwanten 
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Introductie Stella  
Ik ben Stella Quasten, geboren en getogen in Amsterdam en na 25 
jaar in Enkhuizen gewoond te hebben, nu sinds maart 2022 in 
Grootebroek gaan wonen. Recent begonnen als tuinvrijwilligster, wat 
ik fijn vind om te doen. Voor de EHBO-vereniging en de buurt, dat 
het er verzorgd uitziet. EHBO’ers zetten zich in voor de samenleving 
en ik probeer daar op deze manier, die bij mij past, wat voor terug te 
doen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Lezing Drugsgebruik 
Er wordt een lezing gehouden omtrent Drugsgebruik. 
Doel is: Hoe ervaart iemand verdovende middelen en  
Hoe voelt het als het niet goed gaat. 
Gehouden door Willem van Heijningen en Sten 
Zij gaan dit vertellen vanuit hun eigen ervaring. 
Deze zal plaats vinden op Vrijdag 16 september om 19:30 uur. 
 
Graag opgeven via mail: aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
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JAARVERGADERING 
De datum voor de jaarvergadering over het jaar 2022 is gepland op: 
Dinsdag 4 april 2023 aanvang 20:00 uur. 
Voor die tijd ontvangen alle leden een uitnodiging met de agenda van 
de jaarvergadering. 

 
PRESENTIELIJST EN COMPETENTIE 
Voor het behoud van je diploma dien je de reguliere lessen, elke les 1 
keer gevolgd te hebben. Dit elk jaar weer. Dat doe je op maandag- of 
donderdagavond 6 keer per jaar of een combinatie hiervan. Je kan ook 
kiezen voor 3 keer per jaar de zaterdagochtend te komen.  
Tevens dien je verplicht een reanimatie les te volgen.  
 
Inschrijven verplicht voor alle herhalingslessen. Dit doe je zelf via 
www.ehbo-stedebroec.nl. of mail je datums naar: 
aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl. Zo voorkomen we grote groepen. 
 
Daarvoor is het echter wel belangrijk de presentielijst op de lesavond 
zelf te tekenen. Als je deze presentielijst niet tekent, worden de 
behaalde competenties niet verwerkt en kunnen er misverstanden 
ontstaan bij de verlenging van de diploma’s.    
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Herhalingslessen ergens anders 
gevolgd?                                                                                                                       
Volg je herhalingslessen bij een andere 
vereniging, via je werk of opleiding, zorg 
dan je een getekend document hebt van 
de instructeur Oranje Kruis met de 
behaalde competenties, zijn instructeurs diplomanummer en zijn 
naam en lever dit spoedig in bij het secretariaat. Hiervoor bent u zelf 
verantwoordelijk. Lever dit document uiterlijk voor maart in, zodat 
wij u diploma kunnen verlengen. Anders kunnen wij dit niet 
behandelen. 
 
Piet Groot EHBO buitenoefening 
Het heeft even geduurd wegens omstandigheden, maar we gaan er 
weer voor. Voor onze leden organiseren wij een leuke en leerzame 
buitenoefening. Hierbij wordt door een groot aantal lotussen een 
rampsituatie neergezet. De datum is momenteel nog niet bekent, maar 
zal plaatsvinden in het najaar. Meer informatie volgt. Het is wel zo 
dat je verplicht bent om hier 1 x in de 2 jaar aan deel te nemen. 
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Heeft u last van te weinig energie? Loopt u ergens in vast? 
Wordt u niet gezien of gehoord?  
Neem gerust eens contact op 06-41380318 
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Planning gevorderdencursus 2022-2023 
Cursusleidster: Ebooyka Doodeman aangevuld met  

    Bart Volten en Thomas Kruijt 
Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur (2 x op maandag en een donderdag) 
        09:00 – 13:15 uur (zaterdag) 
Er is geen pauze, voor aanvang kunt u koffie/thee nuttigen! 

 
Inschrijven voor een herhalingsles doe je zelf via 
www.ehbo-stedebroec.nl 
 
Let op: Bevestigingsmail van aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
kan in de reclame of spam box terecht komen. 

                                                                                         
Herhalingslessen   2022 
 Dag Datum 
Les 1 Donderdag 08-09-2022 
 Maandag 12-09-2022 
 Zaterdag 24-09-2022 
 Maandag 26-09-2022 
Les 2 Zaterdag 24-09-2022 
 Maandag 10-10-2022 
 Donderdag 13-10-2022 
 Maandag 24-10-2022 
Les 3 Donderdag 03-11-2022 
 Maandag 07-11-2022 
 Zaterdag 12-11-2022 
 Maandag  14-11-2022 
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Hoe werkt het? 
Op de website staat in de agenda de data ’s van alle herhalingslessen.  
Kies zelf een datum die jou het beste uitkomt.    
Schrijf je in via het inschrijfformulier. 
Je krijgt een bevestigingsmail dat je staat ingeschreven retour zodra 
dit verwerkt is. 

 
NB: Mocht je onverhoopt niet kunnen, stuur dan minimaal 48 uur van 
tevoren een mail naar: aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
Schrijf je wel gelijk opnieuw in! 
 
Herhalingslessen   2023 
 Dag Datum 
Les 4 Zaterdag 12-11-2022 
 Maandag 09-01-2023 
 Donderdag 19-01-2023 
 Maandag 23-01-2023 
Les 5 Donderdag 02-02-2023 
 Maandag 06-02-2023 
 Zaterdag 11-02-2023 
 Maandag 13-02-2023 
Les 6 Zaterdag 11-02-2023 
 Donderdag 02-03-2023 
 Maandag 06-03-2023 
 Maandag  13-03-2023 
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Herhaling Reanimatie en AED 
Komend seizoen zijn er 15 herhalingsmomenten Reanimatie en AED: 

 
Maandag     19 September    19:30-21:00  
Donderdag  29 September    19:30-21:00  
Zaterdag      15 Oktober        09:00-10:30 / 10:45-12:15 
Maandag      17 Oktober       19:30-21:00     
Zaterdag  05 November    09:00-10:30 / 10:45-12:15 
Donderdag   10 November   19:30-21:00 
Maandag      21 November   19:30-21:00  
Donderdag  01 December    19:30-21:00  
Maandag      16 Januari         19:30-21:00     
Donderdag   26 Januari         19:30-21:00 
Zaterdag       04 Februari       09:00-10:30 / 10:45-12:15    
Donderdag   16 Februari       19:30-21:00  
Maandag      20 Februari       19:30-21:00 
Donderdag   09 Maart           19:30-21:00  
Maandag      20 Maart           19:30-21:00  
    
De les duurt 1,5 uur per avond. 
 
Inschrijven voor een herhalingsles reanimatie doe je zelf via 
www.ehbo-stedebroec.nl of  aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
Dit is belangrijk voor het behoud van je diploma. Dit is een verplichte 
les. Mis je deze competentie dan kunnen we je diploma niet 
verlengen.  
Deze is bedoeld voor alle leden van onze vereniging en leden van de 
Reddingsbrigade. 
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WWW.COMMUNICATIEKANJERS.NL
De Star 20  •  1601 MH  Enkhuizen  •  0228 - 527398  •  info@communicatiekanjers.nl

 
 

Hallo Kanjer
ZULLEN WE KENNIS MAKEN?

SIGN & AUTORECLAME
WEBSITES & DTP

DRUKWERK & PRINT
BEDRIJFSKLEDING



 

20 

Cursus EHBDD 
We verzorgen de cursus EHBDD 
en wensen zoveel mogelijk 
postende leden hiervoor op te 
leiden, dit omdat het een goede aanvulling is op je EHBO-diploma. 
Mocht je interesse hebben, meld je dan aan. Je kan je ook aanmelden 
op persoonlijke titel en dan zijn de kosten € 119,00. Dit geldt ook 
voor niet leden van EHBO Stede Broec, maar die wel de cursus 
willen doen. Mail naar: aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
 
De herhalingslessen EHBDD worden gehouden op:  
Zaterdag 04 maart 2023 van 09:00-13:00 uur  
Of 
Zaterdag 11 maart 2023 van 09:00-13:00 uur  
Of 
Zaterdag 18 maart 2022 van 09:00-13:00 uur. 
 
Je dient je hiervoor in te schrijven via www.ehbo-stedebroec.nl of 
meld je aan via: aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
 
Heb je interesse in de basiscursus EHBDD? 
De basiscursus duurt 2 avonden: 
Maandag 17 april 2023 van 19:00-22:00 uur en tevens op  
Maandag 24 april 2023 van 19:00-22:00 uur. 
 
Je dient je hiervoor in te schrijven via www.ehbo-stedebroec.nl of 
meld je aan via: aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
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BHV en EHBO  
De lessen omtrent BHV zal gegeven worden door William van Polen. 
Herhalingslessen zullen plaatsvinden op:  
Donderdag 06 oktober 2022 van 19:30-22:00 uur 
Donderdag 20 oktober 2022 van 19:30-22:00 uur 
Donderdag 27 oktober 2022 van 19:30-22:00 uur 
 
Je dient je hiervoor in te schrijven via www.ehbo-stedebroec.nl 
Als je interesse hebt in een basiscursus BHV meld je dan aan via: 
Bhv@ehbo-stedebroec.nl   
 
 
 
 
 

 
 
 

Pleisteractie 
De pleisteractie is de jaarlijkse collecte.  
Dit geeft extra inkomsten voor de verenigingskas. 
Mocht onze voorzitter contact opnemen met 
betrekking tot de collecte: Zeg já!  
Vele handen maken licht werk en we kunnen leuke 
extra dingen doen van het geld.  
Opbrengst 2022 € 1393,09 
Aanmelden via pleisteractie@ehbo-stedebroec.nl  
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EHBO LES REDDINGSBRIGADE LEDEN 
De herhalingsles wordt gehouden op: 
Zaterdag 19 november en 26 november en 03 december en  
10 december 2022 
Duur van de les: van 09:00 tot 16:00 uur. 
Deze zaterdag staat in het teken van de leden van de  
Reddingsbrigade de Streek. 
 
Alleen deelname na goedkeuring en of 
uitnodiging van het bestuur van de 
Reddingsbrigade de Streek. 
Informatie: secretariaat@rbdestreek.nl  
(S. Boukens)  
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Lidmaatschap en wijzigingen 
Nieuwe leden melden zich aan bij het secretariaat.  
Het lesgeld bedraagt € 35,00 per kalenderjaar.  
 
De afmeldingen voor het lidmaatschap kunnen schriftelijk of via 
mail worden ingediend bij het secretariaat: 
Marie-Anne Meijer-Muiser. 
Als de afmelding voor 30 november bij het secretariaat binnen is, 
hoeft er geen cursusgeld voor het nieuwe kalenderjaar te worden 
betaald. Zo hoeft de vereniging geen afdracht te betalen. Meld u zich 
na 30 november af, dient u voor het volgende lesseizoen de factuur 
van € 35,00 te voldoen. Dit is puur de administratiekosten bij derden. 
 
Wijzigingen van adres, e-mail, telefoonnummer e.d. graag zo spoedig 
mogelijk melden aan het secretariaat. Dit is om te voorkomen dat je 
nieuwsbrieven of andere informatie niet meer ontvangt van de 
vereniging. Mail naar secretariaat@ehbo-stedebroec.nl 
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         Voor al u schilderwerken binnen en buiten 
          Wij doen ook houtrotreparaties en behangen. 

Tel: 06-13068947 
Schildersbedrijfberteggink@ziggo.nl 
Www.schildersbedrijfberteggink.com 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Restaurant, Afhaal en bezorging 

Boerhaaveplein 1 te Bovenkarspel 

Tel. 0228 513322, www.kingtout.nl 
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LOTUS ……… een vak apart 
Niet alleen tijdens onze lessen, maar ook tijdens de grote oefening, 
maken we maar wat graag gebruik van LOTUS-slachtoffers. Hierdoor 
krijgt het geheel een realistisch tintje. Je kunt haast niet weten/zien of 
het echt is of niet. Hierdoor ben je in geval van echte nood, goed 
voorbereid op bepaalde verwondingen en reacties van slachtoffers. 
 
LOTUS staat voor: 
Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers. 
Het is heel goed mogelijk dat je zelf ook zodanig onder de indruk 
was, dat je ook Lotusslachtoffer wilt worden. 

 
 
Als uitbreiding op je diploma kun je een cursus volgen voor de 
Lotusaantekening. Lotusslachtoffers zijn personen die een ongeval, 
bewusteloosheid, shock, hartklachten en vele andere letsels kunnen 
grimeren en uitbeelden. 
LOTUSSEN worden tegenwoordig bij bijna elke opleidingsvorm 
gevraagd ter ondersteuning van de lessen EHBO, BHV etc. 
 
Mocht je interesse hebben in het volgen van een LOTUS-opleiding? 
Neem dan contact op met het Bestuur. 
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Evenementhulpverlening 
Wat is daarvoor nodig? 
Een portie GBV (Gezond Boeren Verstand), kennis van de Eerste 
Hulp en een enthousiaste instelling. 
Je bent als evenementhulpverlener het visitekaartje van de vereniging. 
De ervaring leert dat we daardoor steeds weer worden gevraagd door 
evenementen om de EHBO te verzorgen. 

 
Voordelen voor posters 
Ø Door het posten kun je niet alleen je lidmaatschap terugverdienen, 

maar ook extra geld verdienen terwijl je leuke evenementen 
meemaakt, ervaring opdoet en achter de schermen kunt kijken. 
Vergoeding € 2,00 per uur. 

Ø We kunnen het niet vaak genoeg herhalen en benadrukken.  
De opleidingen, nieuw materiaal, alles kost geld.  
De evenementeninkomsten houden de verenigingskas financieel 
gezond.   

Ø Als actieve evenementhulpverlener ondervindt je voordeel bij 
extra cursussen. Als je post heb je als eerste inschrijfrecht op deze 
extra cursussen. 

 
Je kunt natuurlijk met je EHBO-diploma zitten wachten tot er wat 
gebeurt, maar je kunt je opgedane kennis ook in de praktijk brengen 
door evenementhulpverlener te zijn bij diverse evenementen! Kennis 
verslapt heel snel als je er niets mee doet. Bedenk zelf maar hoe ver je 
kennis “weggezakt” is na de zomerstop. Voor de nodige 
praktijkervaring en het behouden van je kennis is het posten bij 
evenementen ook zeer nuttig en altijd heel gezellig! 
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Communicatie les: 
We hebben een Communicatie les. 
Hier zal voornamelijk aanbod komen: Gebruik van een portofoon en 
weten hoe de communicatie verloopt stap voor stap. 
 
Dit zal plaats vinden zodra er postende leden zijn die voor de eerste 
keer op een evenement komen te staan. Er wordt dan op korte termijn 
een avond ingepland hiervoor. 
 
Je dient je hiervoor in te schrijven via www.ehbo-stedebroec.nl 
of mail naar: aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl     

                                            
Evenementen les alleen voor Evenementhulpverleners: 
We hebben 1 avond gepland voor een evenementen les. Deze les 
wordt verplicht gesteld voor alle postende leden. 
Hier zal onder andere aanbod komen: werken met brancard, 
evenementen tas, gebruik van portofoon, SO-formulier goed 
gebruiken en situaties waar we mee te maken hebben op evenementen 
worden nagespeeld. 
 
Dit zal plaats vinden op:   
Vrijdag 09 december 2022 van 19:00-22:00 uur  
Of 
Vrijdag 16 december 2022 van 19:00-22:00 uur  
 
Je dient je hiervoor in te schrijven via www.ehbo-stedebroec.nl 
of mail naar: aanmeldingen@ehbo-stedebroec.nl 
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LET óp: belángrijk! 
Als je evenementhulpverlener bent van EHBO Stede Broec en via ons 
bent ingezet tijdens een evenement, ben je verzekerd via de 
Gemeente. Omdat de gemeente Stede Broec een verzekering heeft 
afgesloten voor álle vrijwilligers die in Gemeente Stede Broec 
werkzaam zijn. Mocht je op persoonlijke titel posten binnen of buiten 
Gemeente Stede Broec, neem dan contact op met de organisatie 
waarvoor je deze werkzaamheden uitvoert, omtrent de verzekering.  
 
Op de website hebben we een kopje evenementen. 
Mocht je er iets tussen zien staan, waarvan je denkt: “Daar zou ik als 
EHBO-er best bij willen zijn!” laat het dan even weten. We proberen 
zoveel mogelijk rekening te houden met je voorkeur. Wil jij je 
opgeven als evenementhulpverlener op evenementen?  
Dan kan dat bij Nora Waterman-Glazer via mail: 
Evenementen@ehbo-stedebroec.nl 
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Grent Gevelrenovatie BV 
Hoofdstraat 302 
1611 AP  Bovenkarspel 
 
0228 - 567 088 
06-15 446 390 
 
KvK: 37088141 
 
BTW nr: NL8156.76.438B01 
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