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28 Augustus 2022 
 
Beste leden, 
 
Hopelijk kunnen we jullie dit seizoen weer zonder beperkingen het lesprogramma EHBO aanbieden. 
Het overzicht staat op de volgende pagina van deze brief. 
 
Er is een belangrijke wijziging: 
We vragen jullie om je aan te melden voor een les die je wilt volgen. 
Dit kan via de website: https://ehboberlicum.nl of 
Via email opleidingen@ehboberlicum.nl of 
Via telefoon van Peter Aarsel: 06-42617718 
 
Dit vragen wij, omdat het vorig seizoen is voorgekomen dat er maar twee mensen aanwezig waren. 
Dat is te weinig om een les te geven. 
Door aanmelding willen wij dat voorkomen. Bij te weinig deelnemers kan het dus zijn dat uw 
aanmelding vóór de les door ons wordt afgezegd. Omdat alle onderwerpen twee keer aan bod 
komen, kunt u zich daarna voor een andere datum aanmelden. 
 
Belangrijk: 
Tijdens corona zijn alle diploma’s zonder oordeel verlengd. 
Dit zal nu niet meer gelden. 
Door de aanwezigheidslijsten te controleren, zullen we aan het eind van de geldigheid van je diploma 
beoordelen of je voldoende lessen hebt gevolgd om voor verlenging in aanmerking te komen. 
Neem vooraf je boekje door over het lesonderdeel. Het kan voorkomen dat we zonder theorie vooraf 
gaan oefenen. 
 
Jaarvergadering: 
De uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdagavond 2 november volgt nog. 
Wij vragen jullie allen aanwezig te zijn.  
Het hoofdthema zal gaan over het feit dat het voortbestaan van de vereniging op het spel staat. 
Als er niet binnen een half jaar structurele oplossingen komen zal er mogelijk een einde komen aan 
ons bestaan. 
 
Namens het bestuur, 
Paula van Gestel. 
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EHBO Berlicum Lesprogramma herhalingen leden 2022/2023 
 
2022 op Dinsdagavond in de Moerkoal 20.00-22.00 uur  

13 September Combizaal Handelingen 

20 September Combizaal BLS-AED 

18 Oktober Tussenzaall Verbanden 

25 Oktober Combizaal BLS-AED (door Hans) 

2 November Voorzaal Jaarvergadering (op Woensdag) 

15 November Combizaal Kleine letsels 

29 November Combizaal Traumazwachtel, tourniquette, shock 

6 December Kölleke BLS-AED 

13 December Combizaal Bewustzijnsstoornissen 

 
2023 op Donderdagavond in de Moerkoal 20.00-22.00 uur 

12 Januari Kölleke Handelingen 

19 Januari Kölleke BLS-AED 

2 Februari Kölleke Verbanden 

9 Februari Kölleke BLS-AED 

2 Maart Kölleke Kleine letsels 

9 Maart Kölleke Traumazwachtel, tourniquette, shock  

30 Maart Kölleke BLS-AED 

6 April Kölleke Bewustzijnsstoornissen 

25 april  Kölleke Afsluiting (op dinsdag) 

   

 
 
 


