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Dienstverlening EHBO 
 
Er werd mij gevraagd om een stukje te schrijven 
over de dienstverlening. Is leuk voor de 
nieuwsbrief. Maar ja, waar moeten we over 
schrijven? 
 
Het jaar 2020 begon goed met een goed gevulde 
agenda. De eerste dienstverlening van dit jaar was 
op zaterdag 4 januari, de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almelo. De 
eerste centen voor dit jaar!! In het nieuws hebben 
ze het over Covid-19 in Wuhan en dat daar hele 
steden op slot gaan, maar ja dat is wel heel ver van 
ons bedje. Wij verzorgen ondertussen de EHBO bij 
Heracles en natuurlijk ook bij de jaarlijkse 
winterloop in het Schelfhorstpark. 
De aanvragen voor het komende jaar stromen ook 
lekker binnen. Veel sportevenementen, de 
stadsmusical, Koningsdag en o.a. natuurlijk ook de 
nodige aanvragen vanuit Hengelo. 
 
Zelf ben ik ondertussen druk met de 
voorbereidingen voor het carnavalsweekend in 
Oldenzaal. Om de hulpverlening is Oldenzaal goed 
te laten verlopen hebben ze bij de gemeente 
bedacht om een rollenspel (denk aan omvallen 
carnavalswagen en het inrijden van de optocht) te 
houden met o.a. verkeersregelaars, politie en de 
organisatie zelf.  
Hmmmm leuk klusje voor René, dit is absoluut niet 
mijn ding. Helaas moest René op het laatste 
moment afzeggen en met ondersteuning van 
Sander heb ik dan maar noodgedwongen 
meegedaan aan het rollenspel.  
Alle voorbereidingen zijn klaar. Planning gemaakt, 
extra materiaal besteld, eten en drinken gekocht. 
Laat het weekend maar beginnen!!!!!! 
Zaterdagmiddag dienst gedraaid in Oldenzaal, de 
geruchten dat de optocht misschien niet doorging 
door de harde wind ging al rond maar de 
organisatie gaf rond 16 uur nog aan dat de optocht 
gewoon door zal gaan. 
Helaas heeft de organisatie toch op zondagochtend 
vroeg besloten dat het niet veilig was om de 
optocht door te laten gaan. Dat is balen, jammer 
van al die voorbereidingen en bovenal het geld wat 
het ons had opgeleverd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jammer, maar we hebben nog genoeg in de 
agenda staan voor dit jaar toch….. Alvast maar 
beginnen aan de voorbereiding voor Koningsdag 
dan maar. 
Vrolijk draaien wij onze diensten bij Heracles en 
volgen we onze herhalingslessen. De Covid-19 
besmettingen lopen aardig op in Nederland.  
En, ondanks dat we het eigenlijk al aan zagen 
komen, stopt het voetbal compleet per 14-03-
2020!!! 
Geen dienstverlening meer bij het voetbal de rest 
van het seizoen……………. 
Er volgt een persconferentie, alle evenementen van 
klein tot groot worden afgelast. 
 
Ik zal maar niet zeggen welke woorden er in mij 
opkwamen. 
De agenda is ineens rap leeg, geen inkomsten 
meer voor de vereniging en de herhalingslessen 
zijn tijdelijk stilgelegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen hebben we de eerste 
herhalingslessen alweer gehad en weten we hoe 
nu te handelen tijdens deze pandemie. 
We zitten nu middenin de tweede golf en zijn er 
positieve berichten omtrent mogelijke vaccinaties. 
 
Voor volgend jaar staan in de agenda o.a. het 
Historisch Festival en de stadsmusical en ik hoop 
dat deze er ook op mogen blijven staan. De 
vereniging heeft het geld heel hard nodig!!! 
 
Ik wens jullie hele fijne feestdagen en hoop van 
ganser harte dat we volgend jaar weer leuke 
diensten mogen draaien met elkaar. 
 
Marianne Bohnert-Mulder 
dienstverlening@ehboalmelo.nl  



 
 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Voor de dienstverlening (jaar 2021) zoeken wij nog 
nieuwe mensen aangezien het aantal 
evenementen elk jaar meer wordt. Je kunt je 
hiervoor aanmelden bij Marianne Bohnert-Mulder 
via: dienstverlening@ehboalmelo.nl  
Voor de collecte zoeken wij een nieuwe 
coördinator, aangezien Margot Fietje hiermee is 
gestopt. Wie interesse heeft graag aanmelden bij : 
cursus@ehboalmelo.nl 
Voor het onderhoud van het gebouw zoeken wij 
ook nog steeds een aantal vrijwilligers.  
Wie erg handig is, graag aanmelden bij : 
penningmeester@ehboalmelo.nl 
 
 
EHBO Kader Nieuwsbrief 
Geachte leden van KNV EHBO Almelo,  
Ik heb via de Kring Overijssel KNV EHBO te horen 
gekregen dat er een kader cursus gegeven kan 
worden als er genoeg cursisten zijn om daar aan 
deel te nemen. Vanuit onze vereniging kunnen we 
één persoon opgeven om de cursus te volgen. 
Voor meer informatie graag contact opnemen met 
M. Purperhart  
secretaris@ehboalmelo.nl 
 
 
Collecte 2020: 
a). Collecte Heracles op 13-09-2020 
De opbrengst was € 361,16 
Ondanks het geringe aantal bezoekers (ca. 3.000 
mensen) dat op die dag het stadion nog mochten 
bezoeken. 
b). De huis-aan-huis-collecte 
Deze was door Corona verplaatst van week 16 
naar week 42 (van 12 t/m 17 oktober 2020).  
Helaas is slechts door 6 dienstverleners 
gecollecteerd en was de opbrenst toch redelijk nl.  
€ 552,50. Onze waardering gaat uit naar Marja 
Algera, die ondanks dat ze tijdelijk in een rolstoel 
zit, toch een dag heeft gecollecteerd. 
  
Dringend verzoek voor een nieuwe Collecte 
Coördinator vanaf het jaar 2021. Margot Fietje 
stopt nl. met deze taak. Graag reactie via: 
cursus@ehboalmelo.nl  
 
 
Jaarlijkse Dienstverlenersavond 
Helaas is door Corona het alternatief op de BBQ nl. 
een fietstocht op 31-10-2020 ook niet doorgegaan. 
In 2021 zullen wij hopelijk iets nieuws kunnen 
organiseren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EHBO lessen in Corona tijd 
Het was even zoeken in deze bijzondere tijd, wat 
een goede manier van lesgeven is. Er zijn een 
aantal maatregelen waar we ons aan moeten 
houden, zowel voor jullie als cursisten en voor mij 
als instructeur. Vooral de 1,5 meter afstand is in de 
praktijk lastig! 
Na digitaal theorie via filmpjes e.d. de nieuwste 
actualiteiten behandeld te hebben (reanimeren 
tijdens een pandemie/stop de bloeding), biedt een 
ouderwets bordspel uitkomst. Zowel praktische en 
theoretische vragen komen zo op een leuke manier 
voorbij. De etalagearmen en benen bieden 
uitkomst tijdens het oefenen. En het competitie 
element is altijd leuk, welk groepje doet de 
opdracht goed binnen de tijd en haalt de meeste 
punten. 
Volgens mij kunnen we terugkijken op een 
geslaagde reeks Coronaproof herhalingslessen. 
 
Groeten, 
Feja Schonewille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herhalingslessen begin 2021 
Het schema van de herhalingslessen staat vermeld 
op onze website: www.ehboalmelo.nl 
Voor ALLE lessen dient u zich min. 2 weken voor 
aanvang van de les op te geven via de mail 
cursus@ehboalmelo.nl 
 
 
 
 



EHBO Herhalingslessen begin 2021

De lessen beginnen 's avonds stipt om 19:00 uur en duren t/m 21:00 uur.

bij evt. verhindering (noodgeval/overmacht) uiterlijk op de lesdag voor18:45 uur kontakt opnemen met Margot Fietje (06-21978463)

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 28 februari 2020 (week 8)

Voor ALLE lessen dient u zich op te geven via mail: cursus@ehboalmelo.nl

Zonder opgave voor de reanimatieles, kunt u NIET deelnemen aan deze les en wordt u ook niet toegelaten.

Jaar 2021 Maandagavond Onderwerpen 27e druk

19:00 - 21:00

Les 1 11 januari Eerste hulp: de eerste schakel in de hulpverleningsketen blz. 14 t/m 36

Feja Schonewille Verleen verantwoorde eerste hulp

Les 2 18 januari Bewusteloos en normale ademhaling blz. 48 t/m 62

Feja Schonewille Levensbedreigende letsels en ziekten met gevolgen voor 

de ademhaling

Les 3 25 januari Letsels met gevolgen voor de circulatie blz. 63 t/m 84

Feja Schonewille Ziekten  met gevolgen voor de circulatie

Letsels en ziekten met gevolgen voor het bewustzijn

Les 4 1 februari Overige letsels en ziekten blz. 85 t/m 120

Feja Schonewille Letsels aan oog, oor, neus en mond

Steken en beten

Ziekteklachten en kinderziekten

Les 5 8 februari Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

Les 6 15 februari Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

Les 7 1 maart Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

Les 8 8 maart Bewusteloos en geen (normale) ademhaling blz. 37 t/m 47

Feja Schonewille Herhaling reanimatie + AED volwassenen (max. 8 cursisten)

Reanimatie van drenkelingen en kinderen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij evt. verhindering (noodgeval/overmacht) uiterlijk 
op de dag van de herhalingsles bellen met Margot 
Fietje (tel. 06-21978463) 
 
Zonder opgave, word u niet toegelaten tot de les ! 
 
Reacties/copy voor de nieuwsbrief 
Reacties op of copy voor de nieuwsbrief kunt u 
mailen naar: cursus@ehboalmelo.nl  
 
 
 
 
Voorzitter  Dhr. M.Smit  

voorzitter@ehboalmelo.nl 
 
Secretariaat    Mw. J.M. Purperhart 
     secretaris@ehboalmelo.nl 

Tel. 0546-802683  
 
Penningmeester  Dhr G.H.M. Horst   
   penningmeester@ehboalmelo.nl 

Tel. 0546-827538 
Postadres  P/A Dhr. G.H.M. Horst 

De Ibis 11 
7609 ES Almelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenadministratie  Mevr. J.M. Purperhart 
   leden@ehboalmelo.nl 

Tel. 0546-802683  
 
Dienstverlening  Mw. M. Bohnert 
   ehboalmelo@gmail.com 
 
Cursuscoördinator  Mw. M. Fietje 

cursus@ehboalmelo.nl 

 


