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S P E C I A L E N I E U W S B R I E F - April 2019
Verjonging van het huidige bestuur
Zoals al uitgebreid werd aangekondigd in de Speciale Nieuwsbrief van februari
2019 waarin het bestuur alle leden uitnodigde om in het Volkshuis samen met BIN
Kammenstraat en BIN Molenheike een informatie-avond bij te wonen, volgt
hieronder een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen tijdens en na die info-avond.
Het bestuur heeft een BIN-lid van het eerste uur, Debbie van Meir bereid gevonden
om de taken van bestuur over te nemen als Coördinator, in samenwerking met het
bestuur van BIN Kammenstraat en BIN Molenheike.
Hoe gaat de samenwerking tussen de
BIN Heyend-Coördinator Debbie van Meir, BIN Kammenstraat en BIN
Molenheike eruitzien?
Op 9 april j.l. werd er een evaluatievergadering gehouden m.b.t. de recente
Algemene Ledenvergadering van de drie deelnemende BINs en het desbetreffende
avondprogramma. Er is toen ook een toekomstgericht overleg gepleegd met onze
BIN-collega’s om een gefundeerde afspraak te maken met het oog op mogelijke
onderlinge ondersteuning. Johan Broos van BIN Kammenstraat zal zich ontfermen
op het gebied van communicatie, terwijl Werner van Peer, eveneens van BIN
Kammenstraat zich zal richten op de implementatie van het WhatsApp proces. De
nieuwe en gedreven BIN Heyend-Coördinator Debbie van Meir werd
geïntroduceerd en voorgesteld aan de BIN-collega’s en werd tegelijkertijd alle steun
toegezegd in de toekomst.
Geplande steun van het “oude” bestuur aan Coördinator Debbie van Meir
In principe wordt de functie van Coördinator van BIN Heyend overgedragen van
Gerard Janssens aan Debbie van Meir vanaf 1 mei 2019. Uiteraard blijft Gerard
Janssens gedurende een overgangsfase van enkele maanden beschikbaar achter de
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schermen om Debbie te ondersteunen zodat ze probleemloos haar weg kan
uitstippelen, en nadien volwaardig kan overnemen. Debbie zal reeds op 7 mei a.s.
deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van Essense BINs in de Raadszaal van het
Gemeentehuis van Essen om op deze wijze haar netwerk op te bouwen en haar
toekomstige BIN-collega’s te leren kennen. Teneinde mogelijke storingen in de
communicatie te vermijden wordt voorgesteld om vanaf die datum van 7 mei alle
relevante correspondentie naar het volgende emailadres te sturen:

bestuur@binheyend.be
Vaarwel “oude” bestuur BIN Heyend
De “motor” achter BIN Heyend is ongetwijfeld Gerard Janssens. Zonder hem was
er geen BIN Heyend geweest. Twaalf jaar was hij de drijvende kracht achter deze
allereerste particuliere BIN in Essen. Wij, BIN Heyend-leden mogen hem dankbaar
zijn dat hij de BIN leven heeft geschonken en binnen het BIN-gebeuren in Essen en
omstreken een bekendheid is geworden.
Achter Gerard stonden weliswaar een groot aantal getrouwen, waaronder de laatste
jaren Co-coördinator Fred Schenkelaars, penningmeester Jean-Pierre Lemaitre en
webmaster Bert Drost maar Gerard was ongetwijfeld de “man in the drivers’ seat”.
Reanimatielessen met een AED-toestel
Vanuit enkele BIN’s uit Essen is aan onze gemeentelijke ‘ambulancedienst 112’ de
vraag gesteld of wij (Ambulancedienst 112) reanimatielessen kunnen aanbieden aan
hun leden. Na overleg met de desbetreffende verantwoordelijken en op advies van
de burgemeester, willen we deze gratis lessen ook aanbieden aan alle BIN-leden uit
Essen. De gemeente Essen investeert al langer om een hartveilige gemeente te zijn.
Het aantal publieke toestellen is daarom de laatste jaren toegenomen en het doel
was ook om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren. Sinds begin 2018 kwamen
dan ook al meer dan 550 Essenaren onze gratis reanimatielessen volgen. Deze lessen
zijn nog steeds lopende en zullen de komende jaren nog zeker blijven verder gaan.
Meer info kan je vinden via: https://ambulance-112-essen.be/aed.php
Hoe ziet zo een opleiding eruit?
Het betreft een drie uur durende opleiding waarin we de noodzakelijke theorie van
de basisreanimatie en het omgaan met een AED-toestel overlopen. Na een korte
pauze krijgt iedereen de kans om te reanimeren met gebruik van een AED-toestel
op de speciaal daarvoor voorziene poppen. Na de opleiding ben je in staat om in
reële situaties basisreanimatie te geven in afwachting van de hulpdiensten. Om
iedereen de kans te geven dit in de praktijk te oefenen, beperken we de groepen tot
maximum 20 a 25 personen per sessie.
Bij belangstelling gelieve dit te laten weten aan de nieuwe BIN-Heyend Coördinator
Debbie van Meir, telefoon 0499406397.
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Wie is Debbie van Meir ?
Zoals gezegd is Debbie lid van BIN Heyend sedert de oprichting, zo’n 12 jaar geleden.
Zij is gehuwd met Wouter Willemsen en is moeder van 3 kinderen Lotte, Seppe en Jarne.
Zij woont aan de Huybergsebaan 62 en haar GSM-nummer is 0499/406397.
Wij wensen Debbie veel wijsheid, creativiteit en energie om haar taak met de grote ambitie
die haar eigen is, te vervullen.
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