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FEEST IN KOEWACHT
Het was feest in Koewacht (Zeeuws-Vlaanderen). De
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DRUGS ZIJN BIG BUSINESS

Als de zomer nadert

Zolang drugs big business zijn, zullen ze worden gesmokkeld. Drugskoeriers slikken

Tussen de wintertijd met zijn oefenavonden en de zo-

zo'n 4 5 cocabolletjes, in de hoop dat ze die na Schiphol zonder veel risico's kunnen

mer met hulpverlening bij evenementen liggen twee

uitscheiden. Dan hebben ze weer wat poen verdiend. En gaat het fout, dan hebben

belangrijke vergaderingen. De jaarvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO staat voor

ze pech gehad.

de deur. In het mooie Lunteren op de Veluwe kunnen
de afgevaardigden het beleid van het hoofdbestuur
bespreken en toetsen. Tussen de bedrijven door kunnen zij buiten wat dennengeur snuiven en frisse lucht
inademen. Half juni komt de bondsraad van de Nationale Bond voor EHBO bijeen. Ook daar kunnen afgevaardigden de kans aangrijpen het beleid te evalueren.
Het lijkt erop dat er in deze tijd van veranderingen
voldoende discussiestof is. Waar staan de grote EHBOorganisaties nu? Waar willen zij in de nabije toekomst
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naar toe? Welke prioriteiten stellen zij? Wat is de
meerwaarde van de Federatie Nederlandse EHBO? Allemaal vragen die tot diepgaande beschouwingen
kunnen leiden.
Als dat gebeurt, zult u daarvan in dit blad een weergave vinden. Elke keer weer proberen wij u op de
hoogte te houden van de zaken die voor u als EHBO'er

WE GAAN NAAR BUITEN...

van belang zijn. Het is te hopen dat deze informatie
niet bij de besturen blijft hangen, maar dat zo veel
mogelijk EHBO'ers kennis nemen van wat er in EHBOland gaande is.
De EHBO is in beweging. Als u zich niet afzijdig houdt,
kunt u mede bijdragen aan de ontwikkelingen. Wanneer u geregeld kennisneemt van de inhoud van dit
blad, kunt u met goed onderbouwde standpunten komen. En als u die ons wilt laten weten, lenen wij u
graag ons oor.

Jos Noordanus

Het voorjaar heeft prachtige dagen geboden en hopelijk laat de zomer het niet afweten. Kansen genoeg om
er eens meer op uit te trekken. Van een strandwandeling, een fietstocht door de duinen, de stilte van het
bos of de hei krijg je geen RSI. Dat bewegen is heel
gezond en hoeft zelfs geen dure Euro te kosten.
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Wedstrijden Nationale Bond voor EHBO

verl wisselbeker

Een dolgelukkige EHBO-ploeg uit Koewacht (Zeeuws-Vlaanderen)
ging op zaterdag 5 april met een heel stel bekers naar huis. Vooral
trots waren de Koewachters op de wisselbeker. Bij de senioren was
de ploeg uit de grensplaats als beste uit de strijd te voorschijn
gekomen. Net als in 2001. Ook bij de jeugd A en B stonden de
junioren uit Koewacht op diverse onderdelen hoog genoteerd.

2 0 0 1 - Koewacht II - mocht de wisselbeker
maar even in bezit houden, omdat de ploeg
van Culemborg op dezelfde dag als beste van
de wedstrijd 2 0 0 2 te voorschijn kwam.
Oldenzaal genoot dit jaar de eer de deelne-

.

mende ploegen uit het hele land te ontvangen.
Voorzifter Harrie Vaneker van de EHBO-vereniging "St. Plechelmus" had er met zijn medewerkers voor gezorgd dat het met die ontvangst

M

dik voor mekaar was. Allerlei mensen verleenidden in de nacht waren de Zeeuwen

Vorig jaar moesten de Koewachters ook vroeg

met in totaal zo'n 2 7 mensen vertrok-

op pad, want toen waren de wedstrijden in

ken. Bestemming: het Twents Carmel-

Wervershoof (N.H.)

college in de Potskampstraat in Oldenzaal.

De ploeg Koewacht II bleef toen maar even in

Daar begonnen om tien uur de nationale w e d -

bezit van de wisselbeker, want als gevolg van

strijden van de Nationale Bond voor EHBO. Dat

de mond- en klauwzeer waren de wedstrijden

is het enige jaarlijkse evenement waarmee de

in 2 0 0 1 niet doorgegaan en werden die als-

nationale bond zich presenteert.

nog in 2 0 0 2 gespeeld. De winnende ploeg van
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den hand- en spandiensten. In het Carmelcollege waren zelfs jeugdige koeriers die ervoor
zorgden dat de rapporten van de vele juryleden
snel naar de centrale jury werden getransporteerd. Die onzichtbare centrale jury zorgde ervoor dat alle cijfers zo snel mogelijk met de
computer werden verwerkt, zodat de uitslagen
tijdig bekend zouden zijn.

