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HALLO ALLEMAAL, 
 

Mij werd gevraagd om een klein stukje te 
schrijven zodat ik me aan jullie kan voorstellen. 
Mijn naam is Frank Netten, ben 46 jaar jong en 
kom uit Kaatsheuvel. 
 

 
 

Verder ben ik getrouwd met Angelique en 
vader van 2 kinderen, Rik 17 jaar en Manon 15 
jaar. 
In 1988 behaalde ik mijn EHBO diploma bij 
EHBO vereniging Damiaan in Kaatsheuvel en 
in 2010 mocht ik mezelf gediplomeerd LOTUS 
noemen. 
Waarom deze informatie, omdat ik nu bezig ben 
om instructeur eerste hulp te worden. 
Deze cursus is begonnen in september 2017 en 
het eerste examen was in januari van dit jaar. 
Dit examen heb ik goed afgerond en nu komt 
het lesgeven nog meer aan bod.  
Voordat ik in mei 2018 het tweede en laatste 
examen mag gaan volgen, dien ik stage te lopen 
en ik heb gekozen om dat bij jullie vereniging 
te doen. 
Ik word begeleid door Adriaan en zal zowel een 
aantal lessen bij de beginnerscursus als de 
vervolglessen bijwonen.  
Je gaat me dan vast een keer tegenkomen 
tijdens een van die lessen.  
Ik heb er veel zin in en zal ook een paar keer 
actief les geven.  
In januari ben ik al een keer komen kijken en 
ben zeer prettig ontvangen door het kaderteam, 
lotusslachtoffers en door de voorzitter waarvoor 
dank. 
Ik heb er veel zin in en mocht je nog vragen 
hebben stel ze me.  
 
 

MAANDAGAVONDHERHALING 
 

De eerste herhaling van het nieuwe jaar had als 
thema: Winterongevallen. Een grote groep leden 
heeft de moeite genomen om te komen. En terecht. 
In kleine groepjes kon men een winterslachtoffer 
behandelen. Iedereen kwam zo aan de beurt. 
 

 
 

 
 

 
 

Nu maar hopen dat het nog koud gaat worden. 
 
Maandag 5 februari is de volgende 
herhalingsavond. Deze heeft als thema: Carnaval. 
Bent u benieuwd wat de kaderinstructeurs en 
LOTUS bedacht hebben? Dan zien wij u graag. 
 


