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Beste leden, 

 

Over een aantal weken wordt het blok met herhalingsles 6 EHBO beëindigd. Ben je niet in de 

gelegenheid geweest om één of meer van de herhalingslessen 4 t/m 6 te volgen dan is 

hiervoor in de veegweek voor jou nog een mogelijkheid. Deze veegweek staat de avonden 

van 5 december (les 4), 6 december (les 5) en 7 december (les 6) gepland. Bijgevoegd aan 

deze nieuwsbrief zijn de herziene/aangevulde roosters van de herhalingslessen EHBO. Deze 

zijn ook terug te vinden op en downloadbaar van onze site, onder het kopje “Rooster”. 

 

Maandag 16 januari volgend jaar (2023) starten we weer met 

een nieuwe opleiding EHBO, deze cursus bestaat uit 10 avonden 

en een examen.  

Als jullie iemand kennen die ook wel een EHBO-diploma zou 

willen behalen en in Veenendaal e.o. woont kun je dit aan die 

persoon doorgeven. Er wordt definitief gestart bij minimaal 12 

deelnemers. Via secretariaat@ehboveenendaal.nl kan men zich 

aanmelden. 
 

 

algemeen bestuurslid. Lijkt het je wat of twijfel je en wens je nadere 

informatie? Stuur dan een bericht naar secretariaat@ehboveenendaal.nl. 

 

 

Let op: volgend jaar Januari worden de facturen van de contributie verstuurd per mail. 

Check de spambox indien niet ontvangen. Niet ontvangen vraag het na bij de 

ledenadministratie administratie@ehboveenendaal.nl. 

 

 

 

Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie. 

We hebben al wel een aantal potentiële panden bezocht echter 

zonder resultaat. Dus als jullie een idee hebben houden we ons 

zeker aanbevolen. Je kunt ons natuurlijk persoonlijk benaderen 

maar ook een bericht naar secretariaat@ehboveenendaal.nl sturen 

is een optie. 

 

Tot ziens, 

 

Hans, Jan, Tonnie, Marjan, Gerrit en Tessa 
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Rooster Reguliere herhalingslessen EHBO cursusjaar 2022-2023

Najaar 2022 lessen 4, 5 en 6

Dag
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 4 avond avond avond ochtend

37 12 september 13 september 14 september 15 september Herhaling EHBO

38 19 september 20 september 21 september 22 september Herhaling EHBO

39 26 september 27 september 28 september 29 september Herhaling EHBO

40 03 oktober 04 oktober 05 oktober 06 oktober Herhaling  EHBO

LES 5 avond avond avond ochtend

41 10 oktober 11 oktober 12 oktober 13 oktober Herhaling EHBO

42 17 oktober 18 oktober 19 oktober 20 oktober Herhaling EHBO

43 24 oktober 25 oktober 26 oktober 27 oktober Herhaling EHBO

44 31 oktober 01 november 02 november 03 november Herhaling  EHBO

LES 6 avond avond avond ochtend

45 07 november 08 november 09 november 10 november Herhaling EHBO

46 14 november 15 november 16 november 17 november Herhaling EHBO

47 21 november 22 november 23 november 24 november Herhaling EHBO

48 28 november 29 november 30 november 01 december Herhaling  EHBO

avond avond avond

05 december 06 december 07 december

LES 4 LES 5 LES 6

Ter info

Rooster voor de sportgroep: woensdagen 19:30u-22:00u

LES 4 12 oktober LES 5 09 november LES 6 23 november

reanimatie 11 januari LES 1 08 februari

Rooster voor de sportgroep: zaterdagen 09:00u-12:00u

LES 4 15 oktober LES 5 12 november LES 6 26 november

reanimatie 14 januari LES 1 11 februari

Tijd

Wij attenderen jullie erop dat er door onze vereniging ook de mogelijkheid geboden wordt om in 2 maandagen 

(van 09:00 tot 16:00u) de herhaling EHBO te volgen. De eerste dagherhaling wordt gegeven in oktober/november 

en de tweede op een maandag in april van het volgende kalenderjaar. De leden die deze dagherhalinglessen al 

volgen worden binnenkort  per email door de instructeur op de hoogte gebracht van de data.

Voor nadere informatie over dit rooster of dagherhalingslessen kunt u een mail sturen naar 

secretariaat@ehboveenendaal.nl, je wordt dan indien gewenst in contact gebracht met de instructeur.

Veeg-

week
Herhaling  EHBO



Rooster Reguliere herhalingslessen EHBO cursusjaar 2022-2023

Voorjaar 2023 lessen 1, 2 en 3

Dag
Maandag 19:30 - 21:30

Dinsdag 19:30 - 21:30

Woensdag 19:30 - 21:30

Donderdag 9:00 - 11:00

2023

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Lestype

LES 1 avond avond avond ochtend

2 09 januari 10 januari 11 januari 12 januari Herhaling EHBO

3 16 januari 17 januari 18 januari 19 januari Herhaling EHBO

4 23 januari 24 januari 25 januari 26 januari Herhaling EHBO

5 30 januari 31 januari 01 februari 02 februari Herhaling  EHBO

LES 2 avond avond avond ochtend

6 06 februari 07 februari 08 februari 09 februari Herhaling EHBO

7 13 februari 14 februari 15 februari 16 februari Herhaling EHBO

8 20 februari 21 februari 22 februari 23 februari Herhaling EHBO

9 27 februari 28 februari 01 maart 02 maart Herhaling  EHBO

LES 3 avond avond avond ochtend

10 06 maart 07 maart 08 maart 09 maart Herhaling EHBO

11 13 maart 14 maart PS verkiezing 16 maart Herhaling EHBO

12 20 maart 21 maart 22 maart 23 maart Herhaling EHBO

13 27 maart 28 maart 29 maart 30 maart Herhaling  EHBO

avond avond avond

03 april 04 april 05 april

LES 1 LES 2 LES 3

Ter info

Rooster voor de sportgroep: woensdagen 19:30u-22:00u

LES 1 08 februari

reanimatie 11 januari

Rooster voor de sportgroep: zaterdagen 09:00u-12:00u

LES 1 11 februari

reanimatie 14 januari

Herhalingsles Wandelletsel 19:30uur

24 mei 31 mei

2 x op een woensdag in mei 2023

Tijd

Wij attenderen jullie erop dat er door onze vereniging ook de mogelijkheid geboden wordt om in 2 maandagen 

(van 09:00 tot 16:00u) de herhaling EHBO te volgen. De eerste dagherhaling wordt gegeven in oktober/november 

en de tweede op een maandag in april van het volgende kalenderjaar. De leden die deze dagherhalinglessen al 

volgen worden binnenkort  per email door de instructeur op de hoogte gebracht van de data.

Voor nadere informatie over dit rooster of dagherhalingslessen kunt u een mail sturen naar 

secretariaat@ehboveenendaal.nl, je wordt dan indien gewenst in contact gebracht met de instructeur.

Veeg-

week
Herhaling  EHBO


