Beste leden,
Hierbij een aantal mededelingen vanuit het bestuur.

Ronald Disberg
Ronald is al heel wat jaren bij onze verenging in dienst als gast kaderlid. Hierbij heeft
hij een aantal herhalingslessen op zich genomen en ook gegeven.
Daarnaast assisteerde hij Hettie bij diverse lessen.
Een paar weken terug heeft hij aangegeven te willen stoppen als gast kaderlid. Wij
respecteren zijn besluit.
Wij hebben Ronald altijd als een prettig persoon ervaren en respecteren zijn besluit.
Het is lastig om kaderleden te krijgen. Dat is niet alleen bij ons het geval maar ook bij
andere verenigingen van de EHBO.
Meer werk zal er nu op de schouders van Hettie terecht komen. We zijn blij dat ze
dat wil doen.
We willen Ronald bedanken voor al die jaren trouwe dienst en wensen Hettie veel
energie en enthousiasme om de extra lessen te geven.
Er is momenteel overleg met Ronald over een afscheid.

Reanimatielessen
Op dinsdagavond 29 november 2022 en op donderdagavond 1 december 2022
worden er nog twee avonden de lessen Reanimatie en AED verzorgd. Deze twee
avonden worden gegeven bij de oude oecumenische basisschool “de Welp”
(voorheen Ichthusschool) aan de Jacob Ooststraat 13 in Markelo, ingang oude
kleuterschool. U kunt uw auto parkeren tegenover de kleuterschool, niet op het
schoolplein. U gaat tussen twee huizen aan het begin van de Jacob Ooststraat (bij nr
1) een smal straatje in en daar is een parkeerplaats achter de huizen. De les is van
19.30 uur tot 21.30 uur. Mocht u al aan de beurt zijn geweest en heeft de les gemist,
dan bent u van harte welkom op 1 van deze twee avonden.

Lezing
Op dinsdagavond 6 december is er een lezing bij zalencentrum Beltman aan de
Goorseweg 22a, 7478 BD Diepenheim. Deze lezing zal worden verzorgd door Wim
Steenberg osteopaat van osteopathie praktijk Markelo. Deze avond zal om 19.30 uur
beginnen en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Elfstedentocht
Op dinsdagavond 24 januari 2023 zal de Elfstedentocht worden gehouden bij
herberg de Pot, Potdijk 9, 7475 SL Markelo. In verband met de voorbereidingen voor
deze avond, willen wij weten of u aanwezig bent tijdens deze herhalingsles. Opgave
graag vóór 20 januari 2023.
Deze avond zal binnen worden gehouden. Deze avond begint om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 21.30 uur. Tijdens deze avond hoeft u geen EHBO kleding of tas mee te
nemen. Opgave graag vóór 16 januari 2023.
Met vriendelijke groet,
Bestuur E.H.B.O. vereniging Markelo - Diepenheim

