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DE NIEUWE KLEREN VAN DE EBHO 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al 

vermeld. De nieuwe kleren zijn er! 

Die leden die veelvuldig een EHBO-dienst 

verrichten hebben deze nieuwe outfit in 

bruikleen gekregen. 

 

 
 

De outfit bestaat uit een broek. Daarboven kan 

een jas, polo of sweater worden gedragen. Het 

geheel kan gecompleteerd worden met een pet. 

Onze kaderinstructeurs hebben een outfit 

gekregen die ze zullen dragen tijdens de lessen. 

 

 
 

Het is de verplichting dat de leden die een 

EHBO-dienst verrichten ook het nieuwe outfit 

zullen dragen. Leden die incidenteel een dienst 

verrichten zullen voor die dienst ook een 

(gedeelte) van het nieuwe outfit gaan dragen. 

De oude kleren zijn dan ook ingenomen.  

Wellicht zijn er leden die thuis nog oude outfits 

hebben liggen. Wij verzoeken u deze mee te 

nemen naar één van de herhalingslessen. 

 

 

 

 

 

HERHALINGSLESSEN 
 

Met regelmaat worden de richtlijnen aangepast 

hoe een EHBO-er moet handelen. Onze 

instructeurs passen hun lesstof hierop aan.  

Wij willen graag dat onze leden de meest recente 

handelingen goed kunnen toepassen. Het is dus 

noodzakelijk dat u geregeld een maandagavond 

herhaling volgt of naar de Toon van Wanrooij 

herhalingszaterdag komt. 

Het is ons gebleken dat sommige leden al geruime 

tijd niet meer naar een herhaling zijn geweest. 

Kom naar de herhalingen en bekwaam u in de 

lesstof. 

 

De volgende data zijn vastgelegd, zie ook onze 

website voor het laatste nieuws. 

 

Maandagavond herhaling: 

18 september 

2 oktober 

23 oktober 

13 november 

27 november 

 

De Toon van Wanrooij herhalingszaterdag valt dit 

jaar op: 
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