
EHBO in nieuwe Aachterum…
BERLICUM – Tachtig jaren pleisters plakken, hulp verlenen bij evenementen, mensen opleiden
en heel veel oefenen en dat met uitsluitend vrijwilligers!

De EHBO-vereniging neemt nog steeds een zeer actieve plaats in de Berlicumse samenleving
in. Haar voorzitter Paula van Gestel presenteert in een uitgebreid artikel, voorzien van fraaie
foto’s, de geschiedenis van deze 80-jarige vereniging, die de naam van pater Damiaan draagt.
Alle leden ‘damianen’, dat wil zeggen: zij doen iets voor een ander zonder er iets voor terug te
vragen. Geestelijk adviseur en pleitbezorger van de vereniging was pastoor Wout Pulles.
De EHBO-vereniging was gedurende vele jaren, tot begin 1993, thuis in ‘De Meijerijse Kar’ van
de familie Smits aan de Kerkwijk. Sinds 1994 biedt zaal Het Kölleke in dorpshuis De Moerkoal
onderdak.
Er werd en wordt nog steeds geoefend met ‘lotussen’, mensen die voor slachtoffer spelen op
locaties van ondernemers of op sportaccommodaties. Zelfs de Torenstraat werd in 1994
afgesloten!

Andere onderwerpen

In deze nieuwe Aachterum staat ook een eerder geplaatst, maar nu gerectificeerd artikel:
“Kom je mee?” vraagt groep 7B”.
Leerlingen van de Theresiaschool schreven gedichten over plaatselijke monumentale en/of
beeldbepalende plekjes.

Kent u ze nog, de ‘wenken’ van de B.B.? Het waren waarschuwingen voor gevaren bij een
luchtaanval of radioactieve neerslag. Jan Lunenburg bewaart de bruine envelop met inhoud
nog ter herinnering aan ‘het grote gevaar’ van de Koude Oorlog.
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De geschiedenis van een olifant in Berlicum? Het was in 1922 toch maar een eigenaardige
gebeurtenis om de Russische noodlijders te helpen …!
Theo van Herwijnen vertelt in een uitgebreid artikel over een Nijmeegse weldoener: J.L.G.
Besserer. Hij legateert namelijk duizenden guldens aan de Hervormde Gemeente Berlicum.
Cor Swanenberg reageert op een artikel over de schrijfster Marie Gijsen.

Aachterum… is te verkrijgen als abonnement of ‘in de losse verkoop’. Informatie bij Riet
Wesel-van Grinsven, r.wesel@home.nl of telefonisch:
(073) 503 2164. Zie ook www.hvbm.net.
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