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Beste leden, 

Afgelopen dinsdagavond is er weer een persconferentie geweest met betrekking tot de 

Corona-maatregelen. Het Rode Kruis is voorlopig vrijgesteld van het toepassen van de qr-

code-check in eigen gebouwen. Wel wordt het mondkapje weer ingevoerd tijdens het 

lopen. Hiervoor zullen weer borden opgehangen worden. 

 
*** 

 

Het nieuwe EHBO-boek is uit. Jullie kunnen dat zelf of via onze vereniging aanschaffen. Het boek kost 

in beide gevallen € 23,95. 

 

 

Begeleidende tekst van de uitgever Nationale bond EHBO: Vlak voor de 

zomer is hard gewerkt aan de derde druk van ‘EHBO leren & doen’. Het 

boek voldoet vanzelfsprekend aan de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 

2021 en is daarmee geschikt om op te leiden voor Het Oranje Kruis 

diploma. 

De opzet van het boek is niet veranderd. Het boek is in een fris nieuw jasje 

gestoken met een nieuwe indeling en deels ook nieuwe foto’s en 

situaties. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd (Eerste hulp op 

reis en eerste hulp tijdens bijzondere omstandigheden). Bestaande 

hoofdstukken zijn aangepast. 

 

*** 

Medio januari 2022 start er weer een opleiding EHBO. Kent u iemand die ook interesse heeft in het 

behalen van een EHBO diploma, dan kunt u via secretariaat@ehboveenendaal.nl nadere informatie 

ontvangen. 

 

 

 

 

 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie. 

Er zijn inmiddels al wel een aantal opties bekeken. En 

bij de gemeente staan we ook geregistreerd als 

zoekende. Maar als jullie nog iets of iemand weten 

die ons wellicht zou kunnen helpen, dan horen wij dit 

graag. 

secretariaat@ehboveenendaal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de 2de bladzijde van deze nieuwsbrief treffen jullie het Rooster aan van de herhalingslessen 1 t/m 

3. Deze 3 lessen worden op dezelfde manier gegeven als de huidige lessen 4 t/m 6. 
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Rooster Reguliere herhalingslessen EHBO cursusjaar 2021-2022   

Voorjaar 2022 lessen 1, 2 en 3       

           

Dag  Tijd       

Maandag  19:30 - 21:30      
Dinsdag  19:30 - 21:30      

Woensdag 19:30 - 21:30      
Donderdag 9:00 - 11:00      

           

2022           

Week  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Lestype 

LES 1   avond   avond   avond   ochtend     

2  10 januari  11 januari  12 januari  13 januari  Herhaling EHBO 

3  17 januari  18 januari  19 januari  20 januari  Herhaling EHBO 

4  24 januari  25 januari  26 januari  27 januari  Herhaling EHBO 

5   31 januari  01 februari  02 februari  03 februari   Herhaling  EHBO 

LES 2   avond   avond   avond   ochtend     

6  07 februari  08 februari  09 februari  10 februari  Herhaling EHBO 

7  14 februari  15 februari  16 februari  17 februari  Herhaling EHBO 

8  21 februari  22 februari  23 februari  24 februari  Herhaling EHBO 

9   28 februari   01 maart   02 maart   03 maart   Herhaling  EHBO 

LES 3   avond   avond   avond   ochtend     

10  07 maart  08 maart  09 maart  10 maart  Herhaling EHBO 

11  14 maart  15 maart  16 maart  17 maart  Herhaling EHBO 

12  21 maart  22 maart  23 maart  24 maart  Herhaling EHBO 

13   28 maart   29 maart   30 maart   31 maart   Herhaling  EHBO 

           

Ter info                     

De leden die de dagherhalingslessen volgen of aan de sportgroep deelnemen hebben hun eigen rooster. 

 


