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Op 1 januari telde de vereniging 55 leden. Aan het einde van het jaar 48 leden. 
 
80 jarig jubileum 
Dit jaar bestond de vereniging 80 jaar. Dit werd gevierd met een feestavond bij handboogvereniging 
Rozen van Oranje. Na ontvangst met koffie en gebak werden herinneringsspeldjes uitgereikt aan 28 
leden. Variërend van 10 tot 50 jaar lid. Huub van den Hurk was met 50 jaar het langst lid. 
Daarna was er gelegenheid om mee te doen aan een wedstrijd handboogschieten, die gewonnen 
werd door Laurie van Noort en Patrick Vorstenbosch. Een geslaagde feestavond met lekkere hapjes 
en drankjes. De avond werd bezocht door 60 personen. De leden waren met partner uitgenodigd. 
 
Cursussen 
In oktober/november werd een cursus reanimatie/AED verzorgd voor leken. De cursus werd gegeven 
door Wim Derkx. 
In november zijn we, met 12 cursisten, gestart met een nieuwe cursus Eerste Hulp. De cursus werd 
gegeven door Stefan Heesterbeek, geholpen door Francis Dijkmans, als Lotus. 
 
Herhalingslessen 
De herhalingslessen in 2018 werden wederom gegeven in de aula van Kind Centrum De Parel.  
Op maandag 5 februari was er bij Firma Van De Vin een buitenoefening. Deze avond werd door 31 
personen bezocht. 
De herhalingslessen Eerste Hulp werden gegeven door Ricardo van Laarhoven, de lessen 
kinderreanimatie/AED door Wim Derkx. 
Tevens werden herhalingslessen reanimatie/AED gegeven. Deze werden verzorgd door Wim Derkx 
en Loes Pollé. 
 
Hulpverlening 
In 2018 verleende een aantal EHBO’ers bij evenementen in Heeze en bij de Kennedymars in Someren 
assistentie. De bemiddeling bij de aanvragen werd verzorgd door het coördinatieteam van onze 
vereniging. Het team is per 1oktober opgeheven, Annie Looijmans stopte per 1 april en Irma Jacobs 
per 1 oktober. Voorlopig zorgt José Petrillo voor invulling van de evenementen. Eveline van Bree 
draagt zorg voor de tassen en de AED’s. Onze EHBO’ers zijn in totaal 227 uren inzetbaar geweest.  
 
Inzet AED 
Eenmaal is de AED ingezet, dat was op 23 augustus. 
In december heeft de Rabobank een AED geschonken, deze zal worden gehangen op Kreyl 12 
 
Bestuur 

F. van Noort   voorzitter/vertrouwenspersoon J. Petrillo    secretaris 

F. Cocquyt      penningmeester J. Jongma   materiaalcommissie 

A. Looijmans lid coördinatieteam tot 1 april I. Jacobs     lid en coördinatieteam tot 1 oktober 

P. Vorstenbosch     lid  

 
 



 
 


