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CURSUS 
 

Bij voldoende 
deelname zal er 
het aankomend 
seizoen ook weer 
een cursus geor-
ganiseerd worden. 
Deze cursus zal 
dan worden gege-
ven op de woens-

dagavond en zal vermoedelijk beginnen in 
oktober 2017. 
Mocht men nog personen weten die graag 
een cursus willen volgen laat dit dan even 
weten. 
Wilt u meer informatie hebben stuur dan een 
bericht naar info@ehboreusel.nl. 
 
 
KERMIS REUSEL 2017 
 
De kermis in Reusel vraagt ook de nodige in-
spanning van de EHBO-vereniging Reusel. 
Gevraagd is om op zondag 10 september en 
op maandag 11 september 2017 de nodige 
EHBO’ers diensten te laten doen. Hieronder 
een lijstje op welke dagen, welke tijden en 
hoeveel EHBO’ers gevraagd worden. 
 
Zondag 10 september 2017 

 Van 14.00 - 17.00 uur 4 personen 
 Van 17.00 - 20.00 uur 6 personen 
 Van 20.00 - 22.00 uur 6 personen 

 
Maandag 11 september 2017 

 Van 10.00 - 14.00 uur 4 personen 
 Van 14.00 - 17.00 uur 6 personen 
 Van 17.00 - 20.00 uur 6 personen 
 Van 20.00 - 22.00 uur 6 personen 

 
Wij weten dat de vrijwilligers moeilijk te vin-
den zijn omdat ze heel begrijpelijk zelf kermis 
willen vieren maar we hopen toch dat vol-
doende vrijwilligers zich melden. 
 
 

INSCHRIJVEN VOOR DE LESSEN 
 
De eerste inschrijvingen voor de lessen zijn 
op de inschrijfavonden. Op deze avonden 
kan men op een lijst invullen op welke da-
tums men de lessen wilt volgen. 
 

 
 
Deze inschrijfavonden worden gehouden op: 
 

- Woensdag 06 september 2017 
- Donderdag 07 september 2017 

 
Men kan inschrijven in het cultureel centrum 
de Kei te Reusel van 19.30 tot 20.30 uur. Het 
zou best kunnen zijn dat de avond die u wilde 
komen al vol is, zorg dan dat u een reserve-
datum heeft. 
 
Na deze inschrijvingsavonden kan men tele-
fonisch maar het liefst via de email op een les 
inschrijven. 
Mocht men tijdens het lopend seizoen een 
datum willen veranderen dan zal hier naar 
gekeken worden en bijna altijd wordt er een 
oplossing gevonden. Neem hiervoor contact 
op met info@ehboreusel.nl of Leo Barten tel. 
0497-642032.  
 
 
 
 
Het verzoek is om zorgvuldig te plannen, 
zodat er niet geschoven hoeft te worden. 
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PROGRAMMA 2017-2018 
 
Het programma is verdeeld in 4 blokken. In 
elk blok lessen zitten 8 lessen. Deze zijn ver-
deeld over de woensdagmorgen, de donder-
dagmiddag en de maandag-, dinsdag-, 
woensdag- en donderdagavond. Wij denken 
dat er voor iedereen wel een keuze gemaakt 
kan worden die het beste uitkomt.  
 
Dit jaar zijn er extra dinsdagavonden bijge-
komen. 
 

Van elk lid wordt verwacht dat hij mi-
nimaal 4 lessen, één les in elk blok, 
zal volgen. 

 
De lessen eerste hulp aan kinderen zit in het 
gewone programma en is geen aparte les. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
DE TIJDEN VAN DE LESSEN 
 
’s-Morgens van 09.00 tot 11.30 uur. 
’s-Middags van 13.00 tot 15.30 uur. 
’s-Avonds van 19.45 tot 22.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE DATUMS 
 
Blok 1: 
Donderdag avond  14-09-2017 
Dinsdag avond  19-09-2017 
Woensdag morgen 20-09-2017 
Maandag avond  25-09-2017 
Woensdag morgen 27-09-2017 
Donderdag middag 05-10-2017 
Dinsdag avond  10-10-2017 
Woensdag avond  11-10-2017 
 
Blok 2: 
Donderdag avond  26-10-2017 
Dinsdag avond  31-10-2017 
Woensdag morgen 01-11-2017 
Maandag avond  06-11-2017 
Woensdag morgen 08-11-2017 
Donderdag middag 16-11-2017 
Dinsdag avond  21-11-2017 
Woensdag avond  22-11-2017 
 
Blok 3: 
Donderdag avond  11-01-2018 
Dinsdag avond  16-01-2018 
Woensdag morgen 17-01-2018 
Maandag avond  22-01-2018 
Woensdag morgen 24-01-2018 
Donderdag middag 01-02-2018 
Dinsdag avond  06-02-2018 
Woensdag avond  07-02-2018 
 
Blok 4: 
Donderdag avond  01-03-2018 
Dinsdag avond  06-03-2018 
Woensdag morgen 07-03-2018 
Maandag avond  12-03-2018 
Woensdag morgen 14-03-2018 
Donderdag middag 22-03-2018 
Dinsdag avond  27-03-2018 
Woensdag avond  28-03-2018 
 
 
Algemene ledenvergadering 
Donderdag avond  22-02-2018 
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ONDERWERPEN 
 
Blok 1: 
 
In blok 1 zullen de volgende onderwerpen 
aan de orde komen.  

- Zorg voor professionele hulp 
- Het bewustzijn en de stoornissen die 

kunnen optreden 
- De ademhaling en de stoornissen in 

de ademhaling 
- Verplaatsen van een slachtoffer 

 
 
Blok 2: 
 
In blok 2 zal de reanimatie het belangrijkste 
onderdeel zijn.  
 
 
Blok 3: 
 
In blok 3 zullen de volgende onderwerpen 
aan de orde komen: 

- Beroerte 
- Flauwte 
- Shock 
- Hevig bloedverlies 
- Verslikking zuigeling 
- Herhaling van enkele onderwerpen 

 
 
Blok 4 
 
In Blok 4 komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 

- Brandwonden 
- Vergiftiging 
- Elektriciteitsletsel 
- Reanimatie en AED 
- Herhaling van enkele onderwerpen 

 
 
Het is natuurlijk zo dat door omstandigheden 
de onderwerpen van een les aangepast kun-
nen worden, maar de instructeurs willen zo-
veel mogelijk het genoemde programma vol-
gen. 
 

MUGGEN 
 
Steekmuggen zijn een familie van muggen 
die behoren tot de tweevleugeligen. Soorten 
uit deze familie worden vaak muskieten ge-
noemd. De wijfjes zuigen bloed met de 
monddelen, ze hebben geen angel. Ze zou-
den dus eigenlijk bijtmuggen moeten heten. 
In de lage landen komen tweeëndertig in-
heemse soorten steekmuggen voor, waarvan 
de gewone steekmug de meest algemene 
soort is. 
 

 
 
Er zijn duizenden soorten steekmuggen 
waarvan de vrouwtjes bijten omdat ze hoog-
waardige dierlijke eiwitten in het bloed nodig 
hebben voor de ontwikkeling van de eitjes. 
De mannetjes bijten niet. De meeste soorten 
zijn 's nachts actief. Tot de beruchtste steek-
muggen behoren de malariamuggen en de 
gele koortsmuggen. Ook de tijgermug is ge-
vaarlijk omdat deze ernstige ziektes ver-
spreidt, zoals de westnijlziekte, Japanse en-
cefalitis, chikungunya, dengue (knokkel-
koorts) en gele koorts. Deze muggen leven 
40 à 50 dagen en zetten gedurende hun le-
ven meerdere keren eitjes af. Steekmuggen 
zijn echter niet de enige muggenfamilie met 
bijtende soorten, ook soorten uit andere fami-
lies (kriebelmuggen en knutten) bijten en 
kunnen ziektes overbrengen. 
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Steekmuggen maken een zoemend geluid 
dat goed hoorbaar is als de mug dichtbij 
komt. Dit heeft deels te maken met de voort-
planting van de muggen. Ze leven in het don-
ker en kunnen elkaar moeilijk vinden, mug-
gen gebruiken daarom geluid om elkaar te 
kunnen lokaliseren in het donker. Alleen de 
(stekende) vrouwtjes maken zoemgeluiden, 
die worden opgevangen door de geveerde 
antennes van de mannetjes. Iedere soort 
produceert een iets ander geluid, zodat de 
mannetjes niet paren met een vrouwtje van 
een andere soort. 
 
Steekmuggen komen over de hele wereld 
voor, behalve in heel koude gebieden, zoals 
rond de polen. Het verspreidingsgebied van 
veel soorten wordt groter door de opwarming 
van de aarde. Onder andere de malariamug 
rukt hierdoor op naar het noorden. In Neder-
land en België zijn steekmuggen hooguit irri-
tant, maar ze zijn wereldwijd verantwoordelijk 
voor de dood van 1 op de 17 mensen: jaar-
lijks worden ongeveer 700 miljoen mensen 
besmet met een door steekmuggen versprei-
de ziekte. 
 
Steekmuggen gebruiken zicht maar nemen 
voornamelijk geuren en temperatuursverschil-
len waar om de gastheer op te sporen. De 
meeste muggen bijten zoogdieren en vogels, 
die eerst visueel worden opgespoord. Geuren 
en warmteverschillen worden pas opgemerkt 
als de mug dichterbij is. Muggen hebben 
aanpassingen om stoffen die door dieren 
worden uitgescheiden waar te nemen. Het 
gaat dan niet om ontlasting of urine maar ge-
schat wordt dat zo'n 300 tot 400 verschillende 
stoffen worden uitgescheiden door het zwe-
ten, en zo'n 100 verschillende stoffen bij het 
uitademen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINTERFEESTEN 
 

 
 
 
Ook dit jaar  worden er weer winterfeesten in 
Reusel georganiseerd. Deze winterfeesten 
beginnen op donderdag 7 december 2017 en 
duren tot en met vrijdag 5 januari 2018. Net 
zoals vorig jaar wordt het weer iets groots 
waar heel Reusel met trots op kan terugkij-
ken. 
 
Om deze feesten te kunnen organiseren zijn 
er veel vrijwilligers nodig. Ook aan de EHBO-
vereniging worden er vrijwilligers gevraagd 
die tijdens de winterfeesten kunnen helpen. 
 
De tijden van de opening van de ijsbaan zijn 
nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn dan 
wordt er een email gestuurd waarin gevraagd 
zal worden om zich als vrijwilliger aan te mel-
den.  
 
Ook dit jaar wordt er een groot feest van ge-
maakt. Laten wij ons als EHBO’ers van de 
goed kant laten zien zodat we kunnen helpen 
als het nodig is. 
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ALGEMEEN 
 
Rabobank De Kempen-West,  
Rekeningnummer NL34Rabo0143403273 
 
Contributie per jaar (verhoogd met index) € 14,- 
 
Relatiecode Oranje Kruis 105505 
 
Kamer van Koophandel te Eindhoven 40236528 
 
 
 
 
WEBSITE 
 
www.ehboreusel.nl 
E-mail: info@ehboreusel.nl 
 
 
 
 
SECRETARIAAT / CORRESPONDENTIEADRES 
 
Leo Barten    0497-642032 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel 
E-mail: info@ehboreusel.nl 
 
 
 
 
VERBANDMEESTER 
 
Corrie Goorman    0497-642273 
Voorste Heikant 10, 5541 NR Reusel 
Bellen tussen 17.00 – 18.30 uur 
e-mail: corrieverband@ehboreusel.nl 
 
 

 
 

HULPVERLENING 
 
Werkgroep hulpverlening te bereiken via: 
E-mail: info@ehboreusel.nl 
 
 

 
 

ZAALACCOMMODATIE 
 
Cultureel Centrum De Kei,  
Kerkplein 69, 5541 KB Reusel  0497-641484 

 
 

 
 
 

 
BESTUUR 

 
Gerry Dirks   voorzitter 
Meidoorn 4, 5541 GA Reusel  0497-642850 
E-mail: gerry@ehboreusel.nl 
 
 
Leo Barten   secretaris 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel  0497-642032 
E-mail: leo@ehboreusel.nl 
 
 
Ellen Sanders   penningmeester 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel  0497-641655 
E-mail: ellen@ehboreusel.nl 
 
 
Cindy de Laat   bestuurslid 
Den Deel 6, 5541TD Reusel  0497-641641 
E-mail: Cindy@ehboreusel.nl  
 
 
Miranda Janssen   bestuurslid 
Plonderijen 23, 5541 TA Reusel  0497-642090 
E-mail: Miranda@ehboreusel.nl 
 
 
Ruud van Hoof   bestuurslid 
Deneburg 21, 5541 HL Reusel  0497-643809 
E-mail: Ruud@ehboreusel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTEURS 
 
Leo Barten 
Den Drink 29, 5541 AW Reusel  0497-642032 
E-mail: Leo@ehboreusel.nl  
 
Ellen Sanders 
Schoolstraat 8, 5541 EG Reusel  0497-641655 
E-mail: Ellen@ehboreusel.nl  
 
Johan Cremers 
Zeegstraat 12, 5541EX Reusel  06-30014931 
E-mail: Johan@ehboreusel.nl  
 


