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EHBO-vereniging Petrus Donders al bijna 90 jaar een begrip in Eerste Hulp. (23 maart 1929). 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl        
                                 info@petrusdonders.nl  
 

 
 
 
 
EHBO-ver. Petrus Donders 
Bestuur EHBOver. Petrus Donders. 
Voorzitter:  
vacant, interim Dhr. M. Suppers 
voorzitter@petrusdonders.nl 
Secretaris:  
Dhr. M. Suppers 
info@petrusdonders.nl 
Penningmeester:  

Dhr. N. van Gorp 
n.van.gorp@petrusdonders.nl 
Bestuursleden: 
Mevr. A. van Engelen 
annievandersteen@ziggo.nl  
Mevr. A. van der Made 
avdmade@petrusdonders.nl 
Dhr. P. Lurings 
p.lurings@petrusdonders.nl 
Dhr. T. Kogels 
t.kogels@petrusdonders.nl 
 
Opleidingsadministratie: 
Mevr. L. Suppers 
opleidingen@petrusdonders.nl 
Coördinator vaste hulp: 
Mevr. A. v/d Made 
hulpverlening@petrusdonders.nl 
Materiaalbeheerder: 
Dhr. P. Lurings 
p.lurings@petrusdonders.nl 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Beste leden, 
 
Het bestuur van EHBOver. Petrus 
Donders wenst u en uw gezinsleden 
een gezond en gelukkig 2018. 
 
Secretariaat 
Het telefoonnummer van het 
secretariaat is per 10-01-2018 
gewijzigd in 013-4562474.  
Met ingang van het nieuwe seizoen 

zal de secretaris vooraf de lesavonden 
(zoveel mogelijk) aanwezig zijn om 
o.a. eventuele vragen te 
beantwoorden.  
 
Hercertificering 01-04-2018 
Houdt rekening met de hercertifice-
ring (verlenging) per 01-04-2018. 
Nog niet alle leden waarvan de 
hercertificering verloopt hebben 
aangegeven of ze willen 
hercertificeren. Wilt u dit alsnog 
doen? 
 
Cursus Diploma Eerste Hulp 
Op maandag 22-januari starten wij de 
opleiding Diploma Eerste Hulp. Er is 
nog plaats in deze cursus. Kent u 
mensen in uw kennissenkring welke 
interesse hebben? Maak ze attent op 
onze cursus. (zie ook onze facebook 
pagina). 
 
Cursus Eerste Hulp Aan Kinderen  
Op woensdag 7-februari starten wij de 
opleiding Eerste Hulp Aan Kinderen. 
Er zijn is nog plaats in deze cursus. 
Kent u mensen in uw kennissenkring 
welke interesse hebben? Maak ze 
attent op onze cursus. (zie ook onze 
facebook pagina). 
 
Lesavonden in januari 2018 
10-01-’18: Letsels en Ziekten 
16-01-’18: Ernstige onderkoeling &  
                 Hitteberoerte. 
24-01-’18: Reanimatie en AED  
                (inschrijving & uitnodiging)     
     Inschrijving niet meer, zit vol! 
30-01-’18: Schedel & Hersenletsel 
 

 
 
Voor EHAK-leden 
23-01-’18: Reanimatie, AED &  
                 verslikking bij kinderen 
31-01-’18: Eerste hulp bij kinderen,  
                diverse onderwerpen 

Beide lessen zijn voor EHAK 
gecertificeerde en op uitnodiging. 

 
Het Nieuwjaar 
Is begonnen en vragen wij aan onze 
leden of er nog leden zijn die 

interesse hebben als vrijwilliger vaste 
hulp, of mogelijk is een 
bestuursfunctie iets voor U?  
Wij bezig met uitbreiding van onze 
vrijwilligers. Dus heeft u tijd en wilt u 
de kennis en vaardigheden uitbreiden, 
neem dan contact op met de 
coördinator vaste hulp.  
 
Ook het bestuur is hard toe aan 
verjonging en uitbreiding.  
 
Diploma Eerste Hulp voldoet aan 
IKK-norm 
 
Houders van het Diploma Eerste Hulp 
voldoen aan de gestelde IKK eisen, zo 
bevestigt het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
Het register wordt daarmee verrijkt 
met het Diploma Eerste Hulp van Het 
Oranje Kruis. Eerder was het 
Certificaat Eerste Hulp aan kinderen 
van Het Oranje Kruis al opgenomen. 
Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht 
dat aanwezige werknemers op 
kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen in het bezit zijn van 
een geldig certificaat óf diploma 
uitgegeven door instanties die worden 
vermeld in het Register EHBO-
certificaten van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Lidmaatschap 
Binnenkort ontvangt u weer de 
factuur voor het verenigingsjaar 
2018. Wij verzoeken u om deze tijdig 
te voldoen.  
 
Secretariaat 
EHBO-ver. Petrus Donders 

http://www.petrusdonders.nl/
mailto:info@petrusdonders.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-49283.html
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