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E- PLASMA   
Van het bestuur 

Van het bestuur  

Weer een seizoen met corona perikelen. Maar opeens 
tijdens de tweede helft van ons seizoen was corona weg. 
Althans, zo doet met het voorkomen. Alle maatregelen 
werden overboord gegooid door ons kabinet en we 
gingen terug naar het “normaal”. Natuurlijk is corona er 
nog steeds, maar het lijkt wel of we er ons opeens minder 
druk om maken.  

Ook dit jaar hebben we in het rooster wat moeten 
schuiven met lesdatums, en extra datums. Maar het is 
dankzij de inzet van de instructeurs en de 
herhalingsadministratie toch gelukt iedereen de 
gelegenheid te geven zijn of haar diploma geldig te 
houden.  

De algemene ledenvergadering kon op de datum die in 
het rooster stond gewoon doorgaan dit jaar. Met als 
beperking dat aanmelden verplicht was. De opkomst was 
niet heel groot, het was dus een snelle maar effectieve 
vergadering. Een verslag van de jaarvergadering leest u 
verderop in deze E-Plasma.  

In september gaan we starten met het laatste EHBO-
seizoen van onze vereniging. De voorbereidingen zijn 
alweer in volle gang. We hopen dat we weer een normaal 
seizoen kunnen draaien. Met de vertrouwde lessen. En 
ook weer een LOTUS oefening op locatie. Meer hierover in 
de E-Plasma van augustus.  

Rest mij nu nog te zeggen: blijf gezond en let goed op 
elkaar.  

We hopen elkaar na de zomer weer te zien in een goede 
gezondheid aan de start van een nieuw EHBO-seizoen.  

Namens mijn medebestuursleden, wens ik jullie een 
zonnige zomer toe.  

Michel Vreken 
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Jaarvergadering EHBO AALSMEER 
De 91ste jaarvergadering van de vereniging vond plaats op 15 februari jl. Gelukkig kon de 
vergadering vrij normaal plaatsvinden. De aanwezigen hadden zich van tevoren aangemeld en er 
waren totaal 15 personen aanwezig.  

Voorzitter Michel stond bij de opening van de vergadering stil bij het overlijden van Gea Bruin en 
Ben Atsma. Verder vertelde hij over de invloed van corona op de herhalingslessen. Ook kwam het 
opheffen van de vereniging aan de orde. 

De notulen van zowel 8 juni 2021 als 24 november 2021 werden doorgenomen en goedgekeurd. 
Tijdens die laatste vergadering is, zoals bekend, besloten te vereniging op te heffen. 

Verder kwamen de gebruikelijke agenda-punten aan de orde: ingekomen stukken (met name 
afmeldingen voor de vergadering) werden doorgenomen en ook het jaarverslag. In het jaarverslag 
kwamen de belangrijkste punten uit 2021 aan bod. 

Uiteraard zijn de financiën uitvoerig besproken door penningmeester Thecla. Zowel het financieel 
verslag over 2021, als de begroting over 2022 en 2023 is toegelicht.  

Vervolgens gaf de kascontrole-commissie (bestaande uit Anita Bruin en Willem van Bloemen) aan 
alle financiële stukken bekeken te hebben, en daarmee akkoord te gaan. Er is dan ook décharge 
verleend aan Thecla. 

Daarna nam Michel weer het woord en gaf in het kort aan hoe de vereniging afgebouwd zal 
worden; de komende periode zullen de EHBO-materialen worden uitgezocht en indien mogelijk 
verkocht worden. De leden kunnen komend seizoen kosteloos de herhalingslessen volgen en 
gebruik blijven maken van de faciliteiten van het gebouw. 

Aan het eind van de vergadering zijn de jubilarissen genoemd: 

12 ½ jaar lid: Brenda Bos, Marja Groenewoud, Eva Schreiber, Piet Voorn, Petra Wegman. 
25 jaar lid: Karin Verberne, Mirjam Snoek. 
60 jaar lid: Jos Bonnyai. 
  

Een aantal van hen staan op de foto’s. 

 

 

 

 

Karin, Eva, Petra, Brenda en Piet 
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Hulp aan Oekraïne 

Spullen voor Oekraïne  

De hulp aan Oekraïne houdt iedereen bezig. Ook wij als EHBO Vereniging Aalsmeer dragen een steentje bij:  
 
diverse EHBO-materialen worden gedoneerd voor Oekraïne. De EHBO kasten zijn zorgvuldig doorgelopen. 
EHBO-verbanden, pleisters, driekante doeken, zwachtels etcetera. maar ook EHBO-materialen, zoals onder 
andere brancards worden gedoneerd aan Oekraïne.  
 
Als alles eenmaal in diverse verhuisdozen is ingepakt worden de EHBO-spullen bij de plaatselijke Poolse 
winkel gebracht. Doordat we zoveel hebben wordt ons gevraagd om de spullen naar Uithoorn te brengen.  
 
We zijn met twee auto's die nog even extra worden aangevuld met kussens, dekbedden en tassen met 
spullen. In Uithoorn worden onze materialen dankbaar ontvangen.  
 
De Poolse mensen van de winkel zorgen voor de verdere verzending naar Oekraïne. 
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Koninklijk paar 
 Op dinsdag 26 april zijn tijdens de traditionele 

lintjesregen twaalf inwoners van Aalsmeer in het 
Koninklijke zonnetje gezet in het raadhuis, voor hun 
vele vrijwilligerswerk voor verenigingen, instellingen en 
organisaties in Aalsmeer en Kudelstaart.  

Dirk Jongkind en de kinderen van Thea hebben vorig 
jaar contact met ons gezocht om een aanbevelingsbrief 
te schrijven. Zo’n aanvraag moet bijna een jaar van 
tevoren worden ingediend. Hieronder een kleine greep 
uit deze brief.  

Thea heeft in 1979 het EHBO-diploma gehaald en is 
sinds 1988 lid bij EHBO Vereniging Aalsmeer.  

Vanaf 1988 is Thea ook één van de vaste LOTUS-
slachtoffers. LOTUS staat voor: Landelijke Opleiding Tot 
Uitbeelding van Slachtoffers. Ofwel het uitbeelden van 
ziektebeelden en letsels d.m.v. grimeren, wat gebruikt 
wordt tijdens EHBO-opleidingen en oefeningen.  

In 2009 heeft Thea na een éénjarige opleiding het 
instructeursdiploma gehaald, waardoor ze instructeur is 
geworden bij de vereniging en nog steeds tijdens het 
EHBO-seizoen wekelijks lesgeeft aan de leden.  

Vanaf 2001 tot 2019 heeft Thea als vrijwilliger op de 
lagere school PCB de Brug binnen de gemeente 
Aalsmeer EHBO-les gegeven aan de 6e klassen (nu 
groep 8).  

In 2004 heeft Thea de dokter C.B. Tilanus penning 
gekregen omdat ze 25 jaar EHBO-er was. In 2013 is ze 
toegetreden tot de Gouden Speld DragersClub van de 
vereniging. Dit zijn leden die 25 jaar of langer lid zijn van 
onze vereniging.  

Dit alles heeft erin geresulteerd dat de aanvraag is 
goedgekeurd en Thea is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.  

Wat die dag een grote verrassing was, is dat haar man 
Dirk benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau voor zijn jarenlange inzet voor 
(tuinbouw)onderwijsinstellingen en voor zijn 
vrijwilligerswerk voor de Open Hof Kerk, Stichting 
Historische tuin en Stichting Oud Aalsmeer.  

Thea en Dirk, van harte gefeliciteerd. 
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En dan is het in eens zover……………….. je kijkt er naar uit, je leeft ernaar toe,………. je pensioen.  

Jemig, ben ik al zo oud? Wat ga je straks doen vragen mensen en collega’s om je heen, ga je je niet 
vervelen?  

Ach een echte invulling heb ik nog niet, voorlopig komt de zomer er nu aan. Ik houd van een goed boek 
en het huisje kan ook nog wel een opruimbeurt gebruiken. Er staat een tweede huisje voor de deur en 
zodra het maar even kan, gaan we hiermee op pad.  

Rieky met pensioen 
 Al vele jaren is Rieky één van de vaste instructeurs binnen onze EHBO-vereniging, en ze geeft les met 

een gezellige toch wel Amsterdamse toon.  

De vele jaren ervaring in de EHBO-wereld en de brandweer binnen FloraHolland en daarbuiten zijn altijd 
een welkome insteek tijdens de lessen.  

Was je niet gemotiveerd op een avond, dan werd je het wel.  

Rieky, we zullen je missen als vaste kracht, maar als er “brand” is hopen we toch nog een beroep op je te 
kunnen doen.  

Bedankt voor alle jaren lesgeven.  

Namens iedereen van de vereniging, Michel 

 

 

Het lesgeven aan zovele mensen aan o.a. de EHBO 
vereniging was en is gewoon geweldig; ik kreeg er enorm 
veel energie van. Maar overal komt een eind aan. Dit wil 
niet zeggen dat als er aankomend seizoen een “brand 
uitbreekt” doordat er een instructeur uitvalt, ik niet zal 
kunnen invallen. Dus mijn persoontje zoals bijgaand, 
kunnen jullie misschien nog weleens tegenkomen op een 
les.  

Vanuit de vereniging mocht ik deze mooie plant in zak 
ontvangen als afscheidscadeau en niet te vergeten een 
VVV-bon, super bedankt!! Ik ga hier iets leuks mee doen.  

Ja en dan…………Voor een ieder: geniet van de zomer, net 
als ik; houd het veilig en waar kan, help je medemens 
indien noodzakelijk met jullie kennis en vaardigheden, 
zoals geleerd in de EHBO-lessen.  

Tot ziens allemaal.  

Groetjes Rieky 
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  Caravan stalling weg 

Begin mei was het zover, de stalling waar sinds de 
jaren ’80 de caravan staat, gaat weg.  

Voor de laatste keer naar de stalling om de caravan 
en alle spullen die daar nog stonden weg te halen.  

Nog één keer voorzichtig manoeuvreren om de 
caravan uit de stalling te krijgen, want krap was de 
stalling.  

Dan over de drempel, altijd een lastig dingetje en 
hij staat buiten.  

Alles verzamelen wat er verder in de stalling staat, 
en dan de deuren dicht.  

We hebben altijd veel plezier gehad van de stalling. 
En ook genoeg meegemaakt: van een vuilcontainer 
voor de deur tot een paar kub aarde. Die je ’s-
avonds met de BOA’s kon wegscheppen.  

Voorlopig staat de caravan op de Zwarteweg 
binnen vlakbij ons verenigingsgebouw.  

Totdat we een nieuwe eigenaar kunnen vinden. 

 

 

Posters kleding houden ? 
We hebben al menig vragen gehad; wat gaat er met de postkleding gebeuren.  

Er is besloten dat de posters hun kleding en tas mogen houden.  

Er zijn ook veel trouwe posters die de afgelopen tijd gestopt zijn met posten en hun kleding en tas 
hebben ingeleverd. Als je wilt kunnen die personen een post-tas en kleding set krijgen. Let op: de 
posttassen zijn leeg, dus zonder verband middelen!  

Stuur hiervoor uiterlijk 1 juli a.s. een mail naar evenementen@EHBOaalsmeer.nl.  

In eerste instantie betreft het één kleding set per persoon, en één post-tas. Er zijn niet veel blauwe post-
tassen dus wie het eerst komt kan een blauwe tas krijgen. We hebben ook nog een aantal gele (oude) 
tassen. Verder mag iedereen die dat op prijs stelt een kleding set, bestaande uit een polo, T-shirt en vest 
hebben. Er zijn ook een aantal jassen, als je deze op prijs stelt kan je dit aangeven. Maar we kijken eerst 
even hoeveel animo hier voor is.  

Maar ex-posters gaan vóór bij de verdeling van de kleding en tassen.  

Het bestuur 
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Bestuur 
voorzitter    
Michel Vreken              0297-341971 

secretaris  
Sigrid Hoogendoorn            0297-331260 

penningmeester     
Thecla de Jongh              0172-539733 

leden      
Petra Post   
 

Opleidingsadministratie   
opleiding@ehboaalsmeer.nl 

 

 

Instructeurs 
 

Thea Jongkind            0297-343245 

Karin Verberne            06-11440866 

Linda van Veen            0297-331853 

Erik Raket 

   

 

Verenigingsgebouw 
Zwarteweg 77A,  AALSMEER 

ING: NL05 INGB 0002 5368 68,  
Kamer van Koophandel 40595083 

Secretariaat/Postadres 
Sigrid Hoogendoorn-Arendse,  
P.F. von Sieboldlaan 43 
1431 KG AALSMEER 
secretariaat@ehboaalsmeer.nl 

Administratie herhalingslessen 
Jose            06-49227906          
(18.00uur – 21.00 uur)           
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl 

 

 

 

 

Volgende plasma kunt u in mei tegemoet zien. 

Het nieuwe les seizoen start 
rond 13 september 


