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BESTE LEZERS,

LEZING OVER BRANDWONDEN

Nog even en dan is 2018 voorbij en staat er een
nieuw jaar voor de deur. Tijd om terug te kijken
naar het afgelopen jaar maar zeker ook tijd voor
het maken van goede voornemens en plannen
voor 2019.

Op 10 december 2018 gaf Mevrouw van`t Hof een
lezing over het onderwerp brandwonden. Zij is
werkzaam in een van de drie brandwonden centra
in Nederland, namelijk die in het Maasstad
Ziekenhuis in Rotterdam.

Enkele wetenwaardigheden: Ongeveer 2/3 van de
opgelopen brandwonden vinden plaats in
huiselijke kring, vooral in de decembermaand door
het gebruik van kaarsen, de open haard, het
gourmetten en als klap op de vuurpijl het
vuurwerk met oud en nieuw.
Het verzorgen van brandwonden kan wel twee uur
in beslag nemen bij een temperatuur tussen de
24°C en 32°C. Twee van onze leden tonen in wat
Ook dit jaar zijn er heel veel diensten gedaan.
Op de diverse evenementen zijn honderden uren voor kleren dit werk verricht moet worden. Erg
zwaar.
gemaakt door onze vrijwilligers. Vanaf deze
plaats hartelijk dank voor een ieders inzet op
welke manier dan ook. Mede hierdoor is het dit
jaar niet alleen bij voornemens gebleven, maar
is er ook daadwerkelijk heel veel gedaan.
Velen van u hebben ook dit afgelopen jaar weer
één of meerdere cursusavonden of -dagen
gevolgd bij onze vereniging. Dit zou beslist niet
mogelijk zijn geweest zonder de inzet van hen
die op welke manier dan ook hebben
bijgedragen aan het mede mogelijk maken van
deze opleidingen.

Ik wens u vele goede voornemens en plannen
toe voor het komende jaar en dat deze mogen
uitkomen. Bedenk echter dat u er vaak wel wat
voor moet doen.
Namens het bestuur wens ik u graag fijne
feestdagen toe en een gelukkig, maar bovenal
een gezond nieuwjaar.
Simon Leijtens
Voorzitter

Bijna 70 leden woonde deze lezing bij zodat we
met recht kunnen spreken over een geslaagde
avond.
Onze kaderinstructeurs hebben voornemens om bij
de komende maandagavondherhaling dit
onderwerp eens te gaan oefenen. Komt u dan ook?
MAANDAGHERHALING
Bent u al bezig uw agenda voor 2019 in te vullen?
Dan kunt u alvast deze data van de maandagavond
herhaling noteren.
15 januari - 5 februari - 26 februari - 12 maart
16 april - 7 mei
LOTUS
Ons lid Rezi de Wilde is zaterdag 8 december
geslaagd voor de LOTUS opleiding.
Wij feliciteren haar van harte.
Het is een welkome uitbreiding van LOTUS.

