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Kennis maken met.. Self As Team
Sebliem deelt de trainingsruimte met
Self As Team. Maar wie is Self As
Team eigenlijk?
Sinds 2012 is Self As Team actief met
het verzorgen van weerbaarheid
trainingen voor jongeren en de
begeleiding op sociaal- emotioneel
vlak.
De eigenaresse Pauline Hurkmans is
altijd gefascineerd geweest in het
gedrag van mensen en wilde hier iets
mee gaan doen. Dit heeft zij gedaan
door veel cursussen en opleidingen te
volgen o.a. de Rots en Water training.

Voor jullie ligt de nieuwe
nieuwsbrief van Sebliem.
Veel leesplezier!
Versnelde simulantopleiding
Donderdag 25 februari 2021 start
er een versnelde simulant
slachtoffer opleiding in
Gorinchem
Dit houdt in dat u in ongeveer 3
maanden het officiële simulant
slachtoffer diploma (HOK) kunt
behalen.
De cursusdag is op donderdag
van 09.00 uur tot ongeveer 16:30
uur.
Deze versnelde opleiding bestaat
uit 12 lesdagen en 1 examen dag
op zaterdag in Nieuwegein bij het
Oranje Kruis.
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25-02

09:00-16:30

Start
Simulantenopleiding

05-03

09:00-16:30
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Lezing over de mondgezondheid

Voor meer informatie zie onze
website. Aanmelden is nog
steeds mogelijk

Sebliem geeft lezingen over de
Mondgezondheid aan EHBO verenigingen.
Heeft uw EHBO vereniging interesse in deze
lezing, neem dan contact op met Sebliem.

!! Maandaanbieding !!

De lezing gaat over de mondgezondheid in
het algemeen. Er wordt uitgelegd hoe
gaatjes ontstaan, tandvleesontsteking kan
worden voorkomen en de gevolgen van een
kaakbotontsteking. Verder worden alle
uitneembare voorzieningen besproken en
wordt er uitgelegd hoe deze het beste
schoon te houden.

Mehron Synwax (42 gr)
nu voor €6,50 (ipv €8,25)
Lees alle informatie en of Self as Team
iets voor u kan betekenen op
www.selfasteam.nl
Lockdown knaller!
Trainingsruimte huren

Startset Simulantenspel
De knaller blijft actief zolang de
lockdown duurt en kunt u het spel
aanschaffen voor €52,50 ipv voor
€58,50!

Cursusaanbod Februari en Maart 2021

Bent u op zoek naar een
trainingsruimte om een
workshop, training of een
opleiding te geven dan kunt u
onze mooie, lichte ruimte van
bijna 50m2 huren. (zie website

Deze lezing wordt in begrijpelijke taal
uitgelegd en er wordt ruim de tijd genomen
voor alle vragen. We vinden het juist
belangrijk dat mensen hun eigen ervaringen
kunnen delen en er meer duidelijkheid komt
over de verschillende behandelingen.

voor foto’s)

Neem voor meer informatie
contact op met 06-48313518.
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