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Markelo, 06 november 2020 

Betreft: Herhalingslessen en COVID-19 

Geachte leden, 

Wij als bestuur van E.H.B.O. vereniging Markelo – Diepenheim zijn erg blij  dat er zich twee 

nieuwe bestuursleden hebben aangemeld, namelijk Ramona Boelaarts en Petra Mes. Petra heeft 

aangegeven dat zij de bestuursfunctie penningmeester van Hettie Hollander wel wil gaan 

overnemen. We heten beide bestuursleden van harte welkom en wensen hen veel succes toe in 

hun bestuurstaken. Zij zullen dit jaar meedraaien en tijdens de jaarvergadering kunnen zij worden 

gekozen.  

 

Wij als bestuur willen iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op onze vereniging 

tijdens de Rabo Club Support. Deze actie van de Rabobank heeft een bedrag van € 504,31 euro 

opgebracht waar we als vereniging best trots op mogen zijn. 

 

Wij hopen in januari 2021 weer onze lessen te hervatten in Diepenheim bij de WoZoCo, mits de 

situatie veilig en gezond is. 

 

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdagavond 03 november j.l. sturen wij als bestuur 

deze brief. 

 

De lezing die gepland staat op dinsdagavond 08 december 2020 gaat NIET door, in verband met 

de verscherpte regelingen die er zijn opgelegd door het RIVM.   

De oefening “De Elfstedentocht” die gepland staat op dinsdagavond 12 januari 2021 zal worden 

verschoven naar dinsdagavond 13 april 2021.  

 

Tevens hebben wij besloten als bestuur in overleg met de kaderinstructeurs om de lessen vanaf 

januari 2021 om te gaan wisselen.  

 

Wat komen we tegen tijdens onze dienstverlening?  

De volgende besluiten hebben wij genomen voor de komende herhalingslessen. 

 We hebben de materialen, richtlijnen en inrichting ruimte nog eens de revue laten passeren 

en komen tot de conclusie dat deze allemaal voldoen aan de nieuwste richtlijnen. Dat 

betekent dat de lessen door zullen gaan zoals die na de vakantie zijn opgestart. Iedereen 

komt met mondkapje op binnen en zoekt een plek, mondkapje mag af en we vragen een 

ieder zich zo weinig mogelijk te verplaatsen en we proberen rekening te houden met de  

1,5 meter afstand.  Wanneer het noodzakelijk is dan weer het mondkapje op. De 

presentielijst ligt op een vaste plek liggen en niet meer doorgegeven worden. Gevraagd 

wordt met je eigen pen te tekenen. 



 Wie het moeilijk vindt om de lessen fysiek te volgen, kan Hettie vragen om een vragenlijst 

betreffende inhoud van de les van die avond. De vragen worden gestuurd en de antwoorden 

worden die avond via de mail terug verwacht en mogen niet worden doorgemaild.  

 Voor de leden die de lessen niet fysiek hebben gevolgd wordt er een praktijkavond 

georganiseerd op dinsdagavond 06 april 2021. Dit is conform de richtlijnen van Het Oranje 

Kruis. Het zal GEEN toetsavond zijn. 

 De les Hier is een uitroep in het spel zal plaatsvinden op de volgende nieuwe data’s: 

Donderdagavond 07 januari 2021 in Markelo 

Dinsdagavond 12 januari 2021 in Markelo 

Woensdagmorgen 13 januari 2021 in Markelo 

Donderdagavond 14 januari 2021 in Diepenheim bij de WoZoCo 

Dinsdagavond 26 januari 2021 in Markelo 

 De les Wat komen we tegen tijdens onze dienstverlening zal worden gegeven op 

onderstaande data: Deze datums staan al vermeld in het lesrooster.  

Dinsdagavond 02 februari 2021 in Markelo 

Woensdagmorgen 03 februari 2021 in Markelo 

Donderdagavond 04 februari 2021 in Markelo 

Donderdagavond 11 februari 2021 in Diepenheim bij de WoZoCo 

Dinsdagavond 16 februari 2021 in Markelo 

 De les Hoe vervoeren wij onze slachtoffers wordt gegeven op onderstaande data: 

Dinsdagavond 02 maart 2021 in Markelo 

Woensdagmorgen 03 maart 2021 in Markelo 

Donderdagavond 04 maart 2021 in Markelo 

Donderdagavond 11 maart 2021 in Diepenheim bij de WoZoCo 

Dinsdagavond 16 maart 2021 in Markelo 

 

 De les “Elfstedentocht” zal worden gehouden op dinsdagavond 13 april 2021 

 De Jaarvergadering zal worden gehouden op dinsdagavond 20 april 2021 bij herberg “de 

Pot” aan de Potdijk 9 in Markelo.  

Al deze lessen staan onder voorbehoud gepland omdat we helaas niet weten wat ons nog staat te 

wachten in verband met het COVID-19 virus.  

Zowel voor u als de kaderleden is het een moeilijke tijd met veel beperkingen en extra inzet. Wij 

zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en vragen om uw begrip en 

medewerking. Laten we samen sterk zijn. Denk om uw gezondheid en ook om die van anderen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Hettie Hollander 

Secretaresse E.H.B.O. vereniging Markelo - Diepenheim 


