
 
 

 

 

 

Beste leden,  

 
Met ingang van 01 oktober 2020 tot ongeveer 1 januari 2021 zullen onze EHBO lessen 
gegeven worden in sporthal “De Haverkamp”. Sporthal “de Haverkamp” bevindt zich 
aan de Stationsstraat 28 in Markelo. Ons leslokaal bevindt zich beneden helemaal 
achter in de gang. Je loopt langs de kleedkamers en dan rechts zit ons EHBO lokaal.  
De reden waarom wij in eerste instantie moeten verhuizen is dat ’n Veernhof verkocht is 
en het gedeelte waarin wij EHBO les geven willen ze gaan verbouwen en verhuren.   
In het deel wat wij ook huren zit overdag een andere huurder kinderdagverblijf 
“Smallsteps” en daar moeten nog eerst goede afspraken meegemaakt worden. We 
zullen ons best doen om in ’n Veernhof te kunnen blijven.  
 

Met ingang van 01 oktober 2020 starten onze herhalingslessen weer. Natuurlijk 
proberen we met zijn allen de 1,5 meter in acht te houden. In verband met COVID-19 
zijn we helaas wel gebonden aan een aantal richtlijnen tijdens de lessen.  
  Bij binnenkomst handen ontsmetten 
   Zoveel mogelijk op dezelfde stoel blijven zitten 
   Verbandmateriaal elke les meenemen 
   Presentielijst met eigen pen tekenen 

 
Tijdens de verbandleer les zal er aan ieder lid zonder EHBO tas een zakje met 
verbanden worden uitgedeeld. Leden die in het bezit zijn van een EHBO tas worden 
verzocht vanaf 1 november 2020 hun EHBO tas mee te nemen naar de lessen. Er zal 
dan vanuit deze tas worden gewerkt en mocht je materiaal nodig hebben dan zal dit 
weer worden bijgevuld. Bij welke lessen hebben we een tas of ons verbandmateriaal 
nodig: 
 Verbandleer 
 Elfstedentocht  
De materialen die je gebruikt hebt uit je EHBO tas tijdens de herhalingsles, bewaren in 

een plastic zak en deze weer meenemen naar de andere herhalingslessen.  

Tijdens onze dienstverlening is het ook van belang dat wij wel proberen ons aan de  
1,5 meter te houden. Tijdens onze dienstverlening zit er in de kist desinfectans, 
handschoenen en mondkapjes. Het is niet de bedoeling om deze mondkapjes voor 
eigen gebruik te gaan gebruiken. Tevens zitten er saladebakken in de kist en 
etiketstickers. Een mondkapje mag drie uur gebruikt worden door dezelfde E.H.B.O.-er, 
na gebruik pak je alleen de touwtjes vast en leg je deze in het bakje. Na afloop van je 
E.H.B.O. dienst mag het mondkapje weg worden gegooid.  
Het mondkapje zet je pas op als je deze wilt gebruiken als je naar het slachtoffer toe 
gaat en de handschoenen doe je ook pas aan als je na het slachtoffer toe gaat. Je 
probeert eerst van 1.5 meter afstand met je slachtoffer te communiceren.  
 
Wij hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten tijdens onze jaarvergadering op 15 
september 2020 om 19.30 uur bij Herberg de Pot aan de Potdijk  9 in Markelo.  
 



 
 

 

Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur E.H.B.O. vereniging Markelo - Diepenheim 


