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Veel heil en zegen

Albert Hoogkamer

Beste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Veel heil en zegen. In alle toonaarredactie-adres:
postbus 320

den wensen we elkaar bij de jaarwisseling het allerbeste voor het

3430 AH Nieuwegein

nieuwe jaar. Dit keer laten ook districtsvoorzitters hun wensen voor

tel. 0 3 0 60 24 666

het nieuwe jaar horen. Misschien zullen meer mensen in 2004 het

fax 030 60 24 6 7 0

EHBO-belang voorop gaan stellen. Dan komt zeker een deel van de

e-mail: info@ehbofederatie.nl

wensen in vervulling.

uitgever:
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NOVEMA
Weegbree 1
9861 E S Grootegast

o n t w e r p e n lay-out:
G r o e n & Van der Scheer
tel. 0512-541231
fax 0512-541235

advertentie-acquisitie:
NOVEMA
Weegbree 1
9861 E S Grootegast
tel. 0594-611804
fax 0594-611863
A. Puchala

druk:

Scholma Druk, Bedum

abonnementsprijs 2003:
€ 1 6 , 7 0 particulieren en bedrijven
€ 1 0 , 9 5 abonnement voor leden van
en via e e n KNV-afdeling of
NB-vereniging
€ 9,45

idem, maar dan per bundel
(minimaal 20 exemplaren)

Veilige wintersport

via de plaatselijke vereniging

Rond Kerstmis landt meestal op vliegveld Zestienhoven de eerste
abonnementenregistratie:
tel. 0 3 0 - 6024666

o p l a g e : 13.500 exemplaren

gipsvlucht. De ambulances staan dan klaar om de eerste slachtoffers
van de wintersport naar de diverse bestemmingen te brengen.
Daarna volgen in de loop van het winterseizoen nog enkele
gipsvluchten. Klaar voor daar? Heet de campagne voor een veiliger
wintersport. Met voorlichting voert de Nederlandse Ski Vereniging

O v e r n a m e van tekst is alleen
toegestaan na toestemming van d e
redactie en met bronvermelding

in samenspel met de Stichting Consument en Veiligheid en N O C *
NSF een pleidooi om mensen beter voorbereid te laten skiën
en langlaufen.
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Nieuwe lesboekjes

Feestelijke maand

Verscheidene

Mensen ordenen om hun leven overzichtelijk te

EHBO'ers vinden

houden. Voor een vergadering hanteren we een

dat de aanschaf van

agenda, anders wordt het een Poolse landdag.

de nieuwe lesboek-

Ook op papier streven we een duidelijke indeling na,

jes bij elkaar een

zie dit blad. Voor de tijd hebben we al honderden

dure grap w o r d t .

jaren een duidelijke indeling: uren, dagen maanden,

Na het basisboekje

jaren. En ze vlieden als een schaduw heen ...

(24e druk) is nu

Het merkwaardige bij die tijd is dat we niet in alles

ook verschenen:

even helder zijn. We duiden bijvoorbeeld de negen-

Verbandleer en

de, tiende, elfde en twaalfde maand nog steeds aan

kleine ongevallen.

als de zevende, achtste, negende en tiende maand.

Veel f o t o " s voor

Een overblijfsel uit langvervlogen tijden, toen het

een heldere

jaar op 1 maart begon.

informatie. Gerard

In alle ordelijkheid houden we vast aan gewoonten.

van Broekhuijsen

Ook die scheppen een zekere duidelijkheid. Vroeger

heeft alle instructie-

waren het haast alleen religieuze feestdagen, die over

materiaal grondig
bekeken en ook arts
Van Dongen gaat nader
in op Verbandleer en
kleine ongevallen.

de kalender waren uitgestrooid als rustpunten en

8e„12

mijlpalen in de tijd. Nu hebben we bijvoorbeeld
Sinterklaas - wie denkt er nog aan een heilige? en bij vele mensen staat in de kersttijd een
(van oorsprong heidense) boom in de kamer.
Als o p de laatste dag van het jaar de klok twaalf slaat,
rennen mensen naar buiten om daar met veel geknal
en geknetter een kleurrijke sterrenhemel na te bootsen. De boze geesten mogen nu eenmaal aan het
begin van een nieuwjaar geen kans krijgen.
Ook de mens van deze tijd koestert zijn rituelen.
Met zijn feesten is de decembermaand de gezelligste
- typisch Nederlands woord - van het hele jaar.
Een maand van de kortste dagen. Vele mensen grijpen die tijd aan om thuis of elders even uit te blazen.
En wie weet, maakt men ook plannen om na twaalf
maanden terug te kijken op wat ervan al of niet
is terechtgekomen.
U beleeft de feestdagen - kerst en jaarwisseling op uw wijze. De redactie wenst u fijne feestdagen
en voor 2004 een gelukkig en gezond nieuwjaar.

AED's in opmars

Jos

Noordanus

De AED's zijn in opmars. Konden we in het vorige nummer berichten dat de enthousiaste EHBO-vereniging St. Willibrordus in Volendam maar liefst veertien
AED's heeft kunnen plaatsen, dank zij royale steun uit het VSB-fonds, dit keer
staat de schijnwerper gericht op Asten.
De EHBO-vereniging Asten heeft de steun van
gemeente en bedrijfsleven kunnen verwerven.
Resultaat: acht AED's op verschillende plaatsen
in de gemeente. En natuurlijk - net als in Volendam - voldoende opgeleide mensen die deze
AED's vakkundig kunnen bedienen.
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