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Jeroen Tollenaar stopt met voorzitterschap
Hoewel nog maar net aangetreden heeft Jeroen onlangs het voorzitterschap van onze afdeling
beëindigd.
Door zijn werk heeft hij vaak grote projecten in het buitenland. Zo is Jeroen een groot deel van dit
jaar werkzaam aan een project in Kenia en dit kan hij niet combineren met de werkzaamheden van
het voorzitterschap.
Wij bedanken Jeroen voor zijn inzet voor onze afdeling en gaan weer op zoek naar een nieuwe
voorzitter.
Tot die tijd zal Peter van Loo de taak van waarnemend voorzitter op zich nemen.
Het bestuur.

Afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen
Collectanten gezocht!
In de week van 24 tot en met 30 juni wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden voor het Rode
Kruis. Ook in een groot deel van midden en west Zeeuws Vlaanderen zullen collectanten bij de
woningen in uw woonplaats langs gaan om te proberen zo veel mogelijk geld binnen te halen.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen.
Hiervan kunnen we diverse activiteiten betalen, zoals (Jeugd) EHBO opleidingen, cursussen
reanimatie/AED, ondersteunen van acties (o.a. Serious Request), sociaal vervoer enzovoort.
Wij beschikken over een rolstoelbus en een personenbus. Zo is er maandelijks met de bussen het
rondje Zeeuws Vlaanderen voor bewoners van zorginstellingen en ouderen die nog thuis wonen,
maar nauwelijks mogelijkheden hebben om er eens uit te zijn.
Om dit werk te kunnen blijven doen vragen wij om een gift in een van onze collectebussen.
Wij zoeken nog collectanten om te helpen tijdens de collecteweek, zowel in het Midden als in
Westen van Zeeuws Vlaanderen. Hebt u tijd kom ons dan helpen (1 of 2 uurtjes in de collecteweek)
Neem contant op met Lien Vermeire, via email: lienv@zeelandnet.nl of via 06-22224105.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Onderzoek Stichting Collecteplan:
Worden collectanten in Nederland wel gewaardeerd? En hoe belangrijk vindt de Nederlander de
collecte?
Deze twee vragen zijn vorig jaar door Stichting Collecteplan onderzocht én vergeleken met de
uitkomsten hiervan in 2014. Zij hebben van de resultaten een duidelijk promotiefilmpje gemaakt.
Je kunt deze bekijken via de volgende link:

https://m.youtube.com/watch?v=S2-rxHa11Ig#action=share
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Tulp voor hulp - Tulp voor Hulp - Tulp voor Hulp - Tulp voor hulp - Tulp voor Hulp
In maart heeft de actie van het Nederlandse Rode Kruis in samenwerking met Albert Heijn plaatsgevonden.
Per bos verkochte tulpen ging € 1 naar het Rode Kruis.
De totale, landelijke opbrengst bedroeg € 170.208,-- !

Bij de AH-filiaal in Terneuzen hebben 7 van onze vrijwilligers zich op 2 en 3 maart op 3 dagdelen ingezet.
Het was een succes. Zaterdagmiddag rond 17.00 uur waren bijna alle bossen tulpen verkocht! Het waren
veel meer bossen dan in 2017.
Voor het eerst waren we ook aanwezig bij de AH-filiaal in Axel. Daar hebben 3 vrijwilligers zich op 2 en 3
maart op 3 dagdelen ingezet. Ook daar was de verkoop een succes.

Hiervoor ontvangt onze afdeling een extra bedrag van € 420,-- van het Nederlandse Rode Kruis en contant
ontvingen we € 93,70. Een mooi bedrag voor een paar uurtjes werk.
Hartelijk dank: Micky, Trijntje, Stephanie, Liesbeth, Amber, Monique (die speciaal uit Oostburg kwam om
het team in Terneuzen te versterken!), Peter, Cor en Marjanne.
Met een mooie bos Hulp-tulpen zijn zij bedankt voor hun inzet.
Helaas hebben zich in Oostburg weer te weinig vrijwilligers aangemeld om onze PR stand te bemannen,
zodat de actie daar niet is doorgegaan en dus ook geen extra geld voor onze afdeling heeft opgeleverd.
Meld je volgend jaar ook aan om mee te doen, dan streven we naar 4 dagdelen per AH-filiaal!
Onze hartelijke dank gaat ook naar de manager van het Albert Heijn filiaal in Axel: Marco Stoffels
en naar de bedrijfsleider van het Albert Heijn filiaal in Terneuzen: Dick van Es voor hun medewerking.
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Maak kennis met ons bestuurslid Opleidingen:

P.J. (Pieter) Verhelst
Geboortejaar
1954
Functie:
Bestuurslid Opleidingen en docent
Nationaliteit.
Nederlandse
Burgerlijke staat.
Gehuwd
Kerkelijke gezindte
Gereformeerde Gemeente in Nederland
Ervaring
Ik heb vanaf 1973 tot begin 2016 bij Grontmij (voorheen Bravenboer en Scheers) gewerkt, waarvan de
laatste jaren als adviseur / projectleider geodesie, waarbij het voornamelijk gaat over vraagstukken voor
data-inwinning en monitoring op het gebied van civieltechnische, waterbouwkundige en hydrografische
projecten.
Ik was in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het opstellen van offertes en procedures, controle op
de kwaliteit en de kwantiteit van de data, begeleiden van het verzamelen van de data, bewaking van de
financiën, en waar nodig geef ik advies aan de opdrachtgever.
Ik ben 15 jaar lid geweest van de ondernemingsraad, en deels ook lid van de Centrale ondernemingsraad,
waardoor ik een goede kijk heb op het brede bedrijfsbelang.
Ik ben als vrijwilliger bezig met het geven van trainingen voor EHBO vereniging van de Nationale Bond, en
het Nederlandse Rode Kruis.
Ik ben examinator voor EHBO ( Het Oranje Kruis) en voor BHV (NIBHV) Reanimatie /AED ( NRR).
Persoonlijke stijl
Ik ben een deskundig en sociaal adviseur, een verantwoordelijk en vernieuwend mens. Hierdoor kan ik
verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van vernieuwingen, en het vlot laten verlopen van
processen. Ik ben grondig en plichtsgetrouw in de uitvoering van mijn werk, ik kan mij aanpassen aan
nieuwe situaties en heb een zekere gerichtheid op de ander.
Ik heb oog voor de verschillende belangen die er spelen in een programma of project, ben secuur in mijn
werk en gericht op actie, waardoor ik mijn werkzaamheden goed kan structureren. Ik vind het geweldig om
een positieve bijdrage aan projecten te leveren en hierbinnen mijn kennis en expertise over te kunnen
dragen aan anderen.
Ook privé zet ik mij in voor de ontwikkeling van mensen door vrijwilligerswerk te doen.
Mede gezien het bovenstaande wil ik mij inzetten binnen de afdeling Midden en West- ZeeuwsVlaanderen van het Nederlandse Rode Kruis.
Echter alleen kan ik het niet, ik wil dan ook een beroep op jullie allemaal doen om elkaar te ondersteunen
en waar nodig kennis te delen.
Als er vragen zijn voor het volgen van opleidingen binnen de afdeling, stel deze gerust en dan zoeken we
het uit, of deze, en zo ja, wanneer gegeven kunnen worden.
pverhelst@rodekruis.nl
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19 mei 2018 Hulpverleners Dag in Terneuzen.
Voor de tweede maal wordt op het Stadhuisplein
in Terneuzen de Hulpverleners dag
georganiseerd. Wij doen ook weer mee.
Onze vrijwilligers zullen de activiteiten van onze
afdeling promoten, zorgen voor demo’s
reanimatie en AED. Ook voor de kinderen is er
weer iets leuks.
Onze coördinator is Mauric Perotti.
Cor Zwanenburg, PR

Rode Kruis Toernooi Voetbaltoernooi v.v. Breskens
Het duurt nog even, maar zaterdag 16 juni is het zover: dan organiseert vv Breskens weer het bekende
voetbaltoernooi waarvan de opbrengst ten goede komt aan de afdeling Midden en West ZeeuwsVlaanderen van het Rode Kruis! Dit jaar voor de 49e keer alweer en het belooft een feestje te worden.
Zet de datum dus maar vast in de agenda en vergeet niet te komen kijken!

De lief en leed pot in Oostburg wordt beheerd door mevrouw Elly Wiegmink.
Emailadres: ajwiegmink@zeelandnet.nl
In Terneuzen is mevrouw Leny van Loo hiervoor verantwoordelijk.
Emailadres : lenyvanloo@zeelandnet.nl
Wilt u een bericht doorgeven over een vrijwilliger, bijvoorbeeld een huwelijk of een ziekenhuisopname,
neemt u dan contact met hen op.

Bericht van overlijden.
Wij ontvingen het bericht dat op 24 maart is overleden onze vrijwilligster
mevrouw Erica van Vooren.
Zij is na een langdurige ziekte op 46 jarige leeftijd overleden.
Wij wensen haar partner, ouders en naasten veel sterkte en wensen hen de steun van vele fijne
herinneringen aan Erica toe.
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Mevr. Wendy Winkelman – Richarson; Mevr. Denise Meima – Kolijn ; Mevr. Monica Smit
Mevr. Marijke Poppe ; Dhr. Johny Tanghe; Dhr. Eddy Azimi

Dhr. Jasper Tollenaar; Mevr. Jane van Zoomeren; Mevr. Kristien Grahame – Basting
Mevr. Jeanne de Hoogen; Mevr. Ann Stuij en Mevr. Yesim Kaya
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