
Les tijd Datum

les 1                           

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30 

Maandag                            

13 september 2021 

Start seizoen met kopje koffie, bijpraten 

Corona, doorspreken veranderingen, 

nieuwe manier van les geven 

bespreken

Les                           

Praktijk-avond voor 

max. 16 deelnemers. 

19.30 - 

21.30 

Donderdag                         

30 september 2021

Herhalen en oefenen in 4 groepen:              

Stabiele zijligging,                      

reanimeren volw en kind                 

verslikken / stikken volw en kind

les 2                           

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

19.30 - 

21.30 

Donderdag                         

7 oktober  2021
Theorie onderwerpen

les 3                           

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30 

Dinsdag                               

9 november 2021
Theorie onderwerpen

Les                           

Praktijk-avond voor 

max. 16 deelnemers. 

 19.30 -

21.30 

Maandag                            

15 november 2021

Herhalen en oefenen in 4 groepen:              

Stabiele zijligging,                      

reanimeren volw en kind                 

verslikken / stikken volw en kind

les 4                                        

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30

Maandag                                    

13 december 2021
Theorie onderwerpen

les 5                                        

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30 

Dinsdag                              

18 Januari 2022
Theorie onderwerpen

Les                           

Praktijk-avond voor 

max. 16 deelnemers. 

 19.30 -

21.30 

Dinsdag                                

25 januari 2022

Herhalen en oefenen in 4 groepen:              

Stabiele zijligging,                      

reanimeren volw en kind                 

verslikken / stikken volw en kind

les 6                                        

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30 

Donderdag                           

17 februari 2022
Theorie onderwerpen

les 7                                        

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30 

Maandag                                 

7 maart 2022
Theorie onderwerpen

Les                           

Praktijk-avond voor 

max. 16 deelnemers. 

 19.30 -

21.30 

Maandag                            

21 maart 2022

Herhalen en oefenen in 4 groepen:              

Stabiele zijligging,                      

reanimeren volw en kind                 

verslikken / stikken volw en kind

les 8                                     

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30 

Dinsdag                              

12 april 2022
Theorie onderwerpen

les 9                                        

Theorie avond                

voor elk lid                           

van de vereniging

 19.30 -

21.30 

Donderdag                          

12 mei 2022

Reserve- avond                                    

voor extra les of lezing, oefening, 

buitenoefening….

Lessen EHBO Titus Brandsma Hilvarenbeek Seizoen 2021 / 2022  in nieuw lesgebouw: Veldhoven 3 in Hilvarenbeek 

verenigingsavond,                                                           

hoe voelen we ons op dit moment?                                           

Uitleg over nieuwe manier van lesgeven                            

en andere hot items

In 4 groepen oefenen we de onderwerpen in praktijk.              

De deelnemers hebben zich voor deze avond                       

vooraf  aangemeld bij Monique.                                               

Dit kan telefonisch of per mail.                                                            

Deze avond wordt afgetekend voor je verlenging van je 

diploma.

E.H.B.O. algemeen, theorie 

In 4 groepen oefenen we de onderwerpen in praktijk.              

De deelnemers hebben zich voor deze avond                       

vooraf  aangemeld bij Monique.                                               

Dit kan telefonisch of per mail.                                                            

Deze avond wordt afgetekend voor je verlenging van je 

diploma.

onderwerp (en)

E.H.B.O. algemeen, theorie 

E.H.B.O. algemeen, theorie 

In 4 groepen oefenen we de onderwerpen in praktijk.              

De deelnemers hebben zich voor deze avond                       

vooraf  aangemeld bij Monique.                                               

Dit kan telefonisch of per mail.                                                            

Deze avond wordt afgetekend voor je verlenging van je 

diploma.

E.H.B.O. gerelateerd onderwerp                                     

nog nader te bepalen

E.H.B.O. algemeen, theorie 

Let op, belangrijk: Beste leden, vanaf september verandert er het een en ander in de manier van les geven.  Alle lessen worden voortaan gegeven in het voormalig 

KPJ-gebouw, Veldhoven 3 in Hilvarenbeek.  De lessen worden gegeven in 'Corona' stijl, met inachtneming van alle dan geldende regels van instanties zoals  

Oranje Kruis, Rivm etc. Bij verkoudheid en hoesten kom je beter niet, tenzij het door hooikoorts komt.  We kunnen én mogen helaas voorlopig nog niet op een 

LOTUS oefenen, uiteraard kan er wel een Lotus in de les aanwezig zijn. Ook op elkaar oefenen is nog even niet aan de orde. De manier waarop we les gaan geven 

is ook gewijzigd. We hebben tot en met Mei 2022 9x een lesavond, die door iedereen bezocht kan en mag worden. We behandelen dan ehbo theorie onderwerpen. 

Hiervoor hoef je je niet aan te melden, je komt gewoon op tijd naar de les. Omdat er ook geoefend moet worden op het praktijkgedeelte, gaan we 4 speciale 

avonden alleen  maar oefenen .  Daar kunnen dan maximaal 16 personen bij aanwezig zijn die avond en daarom moet je je voor deze avonden VOORAF 

aanmelden. Jij mag als lid alle 9 theorieavonden aanwezig zijn, maar bij 1 van de 4 praktijk-avonden moet  je aanwezig zijn, die aantekening is nodig voor de 

verlenging van je diploma.  Je kunt je voor 1 van de 4 verplichte avonden aanmelden via mail bij Monique via info@gewoon-ehbo.nl . Wij hebben er weer zin in om 

iedereen te ontmoeten en kennis weer uit te dragen...we hopen jullie weer gauw te zien.              

E.H.B.O. algemeen, theorie 

In 4 groepen oefenen we de onderwerpen in praktijk.              

De deelnemers hebben zich voor deze avond                       

vooraf  aangemeld bij Monique.                                               

Dit kan telefonisch of per mail.                                                            

Deze avond wordt afgetekend voor je verlenging van je 

diploma.

E.H.B.O. algemeen, theorie 

E.H.B.O. algemeen, theorie 



 

 


