
Beste leden, 
 
Hierbij bent u uitgenodigd op maandag 18 maart aanstaande, om deel te nemen aan onze jaarlijkse grote oefening 
op locatie.  
De inloop is vanaf 19.30 uur. Wij verzamelen in het kantoor van Jilis van Mourik aan de voorkant van het bedrijf.  
Na een korte uitleg hoe de oefening in zijn werk gaat, start de werkelijke oefening precies om 20.00 uur.! 
Door de showroom en werkplaats heen hebben wij locaties uitgezet met dingen die werkelijk op dit bedrijf kunnen 
plaatsvinden. Wij denken dat juist met deze praktijkgerichte oefeningen het voor u interessant en leerzaam is om 
mee te doen. U zult worden ingedeeld in kleine groepen van 3 tot 5 personen. In elke groep zitten ervaren EHBO’ers 
waarvan u wellicht veel kunt leren. De lotussen van lotuskring IJsselstein, zullen ons dit jaar weer helpen met het 
professioneel uitbeelden van de slachtoffers. Instructeurs Henk de Bruin en Andre Nijland hebben de oefening in 
elkaar gezet, en zullen ons na de oefening nog extra uitleg en tips geven, om indien nodig in de toekomst zo goed 
mogelijk te kunnen handelen. In het kort, hier de uitleg van de oefening: Er worden 8 groepen gevormd aan de hand 
van getrokken nummertjes bij de ingang. De oefening is een carrousel, je komt op 8 locaties waarvan erop 7 locaties 
iets aan de hand is. Eén locatie is de kantine (6), daar komt elke groep langs voor een rust moment met koffie of 
thee. Elke groep gaat 7 minuten hulp verlenen, daarna is er 3 minuten uitleg ter plaatse door de lotus en daarna 
heeft u nog 2 minuten om door te lopen naar de volgende locatie. De wisseltijden worden d.m.v. portofoons door 
gegeven, waarvan er op elke locatie één aanwezig is. We schuiven steeds door met de klok mee van 1 t/m 8. Iedere 
groep start de oefening bij zijn eigen groepsnummer, bijvoorbeeld : je bent groep 7 dan start je bij locatie 7 en ga je 
vervolgens door naar 8 en dan begin je weer bij 1, enz. De oefening duurt ongeveer tot 21.45 uur maar kan iets 
uitlopen. Voor alle deelnemers is er koffie en thee met wat lekkers erbij.  
Tot ziens, op maandag 18 maart 2019 bij deze leerzame oefening op locatie.  
Namens het bestuur van,  
EHBO ver Buurmalsen - Tricht 
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