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De EHBO vereniging Culemborg is opgericht op 25 november 1952.

Het was toen een Katholieke EHBO vereniging Culemborg en ook aangesloten bij de
Katholieke Bond. Die is in de loop der jaren opgeheven en is overgegaan in de Nationale Bond
voor EHBO.

Daar zijn we nu nog steeds lid van.

In 2002 hebben we ons 50 jarig jubileum gevierd. Met oude foto`s en veel herinneringen van
vroeger en een uitgebreide receptie.

De EHBO vereniging heeft nooit veel geld gehad en heeft altijd ruimte moeten huren of
mochten er gebruik van maken bij bedrijven om hun lessen aan de leden te kunnen geven.

De verenging groeide uit tot ongeveer 150 leden. Er werd veel met wedstrijden meegedaan en
er zijn vele prijzen gewonnen.

Helaas was het lesgeven ook een probleem. Vaak 60 tot 80 man in een kantine van een bedrijf.
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Toen sloot in 1995 het bedrijf waar de lessen gegeven werden en stonden we op straat.

Gelukkig konden we al heel snel in het Koningin Wilhelmina College terecht.

Helaas is bij deze verhuizing de prijzenkast met de prijzen zoek geraakt en ook nooit meer
terug gevonden.

In het K.W.C. kregen we een kast voor onze spullen en een klaslokaal konden we gebruiken
voor de lessen.

Eind jaren `90 kwam er een kentering in het aantal leden en zakten we af tot ongeveer 80
leden.

In 2012 hebben we het 60 jarig klein gevierd. Om 20.00 uur was er voor de genodigden een
hele leuke Power Point over de EHBO van 1952.

Veel problemen met het bewustzijn werden oplelost met brandewijn.

Daarna was er een besloten receptie voor de genodigden met een hapje en een drankje.

Door ieder jaar een opleiding te geven kwamen er weer leden bij en gingen we van 3 naar 4
groepen met ongeveer 100 leden.
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Omdat er weinig leden weggaan maar wel, ook van buitenaf, leden bijkomen moet er een groep
bij.

Daar de lessen niet meer alleen gegeven kunnen worden in het KWC hebben we er een nieuwe
locatie bij moeten zoeken.

Die hebben we gevonden in de Koningin Juliana School. Daar zijn nu de lessen op de maandag
en de woensdagavond en soms op dinsdagavond.

Op het KWC zijn alleen de dinsdaglessen en de opleiding en eventueel een speciale les op
donderdagavond.

Omdat er veel mensen door de weeks geen lessen kunnen volgen zijn er nu ook lessen op
zaterdag.

De lessen worden nu in 8 groepen gegeven en hebben we ongeveer 135 leden.

Doordat de leden graag ook Eerste Hulp bij Sportletsels wilde, zijn er opleidingen gegeven.

De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen is per 1 september 2016 door het Oranje Kruis in de
lesstof van de Eerste Hulpverlener opgenomen.

Er is nog wel een lesavond voor cursusten zonder EH diploma met alleen een certificaat EHAK.

3/5

Organisatie

Nu zijn er 2 vervolgavonden en 1 ochtend Eerste Hulp bij Sportletsels.

Ieder jaar is er weer de mogelijkheid om extra aantekeningen te halen. Zie hiervoor bij de
aparte onderdelen.

Voor contact:

Opleiding en herhaling

Jacqueline den Haan 0345-531530, haanj@xs4all.nl

Evenementen en ondersteuning

Bram de Jager 06-23949538, a.de.jager@kpnmail.nl
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