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Januari zit erop en februari is een feit.
Lesrooster
Het lesrooster voor februari 2017:
08-febr: EHAK-EH herhalingsles
alléén voor EHAK leden op
uitnodiging.
14-febr: EHBO herhalingsles: kleine
letsels en temperatuurletsels.
22-febr: BLS/AED-PBLS herhalingsles
na inschrijving en uitnodiging.
28-febr: géén les, Carnaval.
Eerste Hulp cursus

Eerste Hulp Aan Kinderen
Deze lesstof is weer opgenomen in de
27e druk van het Oranje Kruis boekje
(in beide boekjes).
Voor onze EHAK certificaathouders.
Het boekje Eerste
Hulp Aan Kinderen
(4e druk) wordt
gebruikt in de
cursus als
herhalingslessen
voor de EHAKcertificaathouders.
Hercertificering
1 april komen er weer leden in
aanmerking voor hercertificering.
Vergeet u niet op tijd aan te vragen.

Op 12-januari heeft deze advertentie
in de Tilburgse Koerier gestaan.
Op 6-maart willen wij starten met een
Eerste Hulp cursus. Heeft u nog
kennissen die interesse hebben, er
zijn nog plaatsen vrij!
Eerste hulp boeken
(Oranje Kruis en NB EHBO)
De 27e druk van Het Oranje Kruis
boekje. Het boekje is samengesteld
aan de hand van de Nederlandse
Richtlijnen Eerste Hulpverlening 2016.
In deze Nederlandse Richtlijnen
hebben het Rode Kruis en het Oranje
Kruis samen opgeteld. Dit is de basis
voor de opleiding en hulpverlening
Eerste Hulpverlener. Oftewel het
Diploma Eerste Hulp (oude EHBOdiploma).

Boven:
1e Nederlandse Richtlijnen Eerste
Hulp 2016
2e Het Oranje Kruis Boekje 27e druk
3e NB EHBO Leren & Doen

Eerste Hulp-cursus gebruiken wij het
Oranje Kruis Boekje en voor de
herhalingslessen (oefenavonden) NB
EHBO Leren & Doen.

Met het verschijnen zullen de
veranderingen weer opgenomen
moeten worden in het lesprogramma.
Want je mag slechts eerste
hulpverlenen zoals die
voorgeschreven en geleerd is.
Houd in dat wij keuzes maken in het
aangeboden lesmateriaal. Voor de

Inschrijven herhalingslessen.
De volgende herhalingslessen
BLS/AED-PBLS zitten vol;

Woensdag 22-02-2017

Woensdag 19-04-2017
Er kan nog ingeschreven worden op
woensdag 23-05-2017.
Er staan mensen op de reservelijst
dus graag op tijd afmelden indien
men verhinderd is. Dan kunnen deze
mensen alsnog uitgenodigd worden.
De herhalingslessen EHAK hiervan
hebben wij een planning
rondgestuurd. In de week vooraf
sturen wij een uitnodiging voor de
lesavond.
Ook hierbij geld graag op tijd
afmelden indien men verhinderd is.
Het instructeurs-team van onze
vereniging wenst jullie leerzame en
plezierige lesavonden.
Als bestuur sluiten wij ons hier graag
bij aan.
MWM Suppers
Secretariaat EHBOver. Petrus Donders

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

