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Beste leden, 
 
Vandaag alweer 2 juli wat gaat het snel. We denken weer aan onze vakantie. De maatregelen worden versoepeld en 
mogen weer meer. Alleen moeten we alert blijven en op 1,5 meter afstand! Juli en dit betekend ook, dat we over twee 
maanden weer starten met lesavonden en de cursus Eerste Hulp. Zelfs onze vrijwilligers/eerstehulpverleners beginnen 
met draaien van evenementen. Ondertussen zijn wij (bestuur), instructeurs en lotussen druk doende met het nieuwe 
seizoen 2021/2022. Wij zijn er klaar vóór, jullie ook? 
 
Wijziging datums lesavonden! 
 
Op een tweetal datums kunnen wij niet terecht in de gewenste ruimte in Spijkerbeemden. Vandaar dat een wijziging in de 
datum dit wel mogelijk maakt. Deze datums zijn: 
Dinsdag 7 september 2021 wordt woensdag 8 september 2021 
Dinsdag 9 november 2021 wordt woensdag 10 november 2021 
Er zijn leden die zich ingeschreven hebben en zijn automatisch doorgezet naar de nieuwe datum. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dan graag even een reactie. ER VOLGT EEN NIEUW ROOSTER SEIZOEN 2021/2022. 
 
Lesavonden 2021/2022. 

 
Nogmaals maken wij jullie erop attent dat inschrijven voor alle lesavonden noodzakelijk is. Ook Spijkerbeemden hanteert 
de maatregelen. Dit houdt in dat er per lesavond maximaal 15 personen op 1,5 meter zich in de gereserveerde ruimte 
mogen bevinden! Ongeveer één week vooraf ontvangt men de definitieve bevestiging en uitnodiging voor het bijwonen 
van de lesavond.  
 
Hercertificeren m.i.v. 1 oktober 2021 enkele belangrijke datum’s. 
 
Op 1 oktober zijn er leden welke moeten hercertificeren om het diploma of certificaat geldig te houden. Speciaal voor hen 
zijn de lesavonden 15 en 21 september 2021 voorbehouden. Zij hebben voorrang op andere leden die inschrijven. Op 15 
september is reanimatie-avond dit is incl. de wijzigingen in reanimatie, aangevuld met andere levensreddende 
handelingen zoals Stop de bloeding, red een leven. Op 21 september de competentie-avond hierin worden de belangrijke 
competenties behandeld om in aanmerking te komen voor hercertificering. Dus moet je hercertificeren maak gebruik van 
deze mogelijkheid. Wel graag even aanmelden. 
 
Stop de bloeding red een leven. 
 
Met ingang van 1 januari 2021 maakt het onderdeel Stop de Bloeding (aanleggen tourniquet en opstoppen van een wond) 
deel uit van het Diploma Eerste Hulp. Cursisten die vanaf 1 januari 2021 examen hebben gedaan, wordt dit automatisch 
onderdeel van hun diploma. Voor diegenen die gehercertificeerd dienen te worden, maakt Stop de bloeding vanaf heden 
(1-1-2021) onderdeel uit van de nascholing. Zij zullen hierin de komende twee jaar geschoold worden maar vóór 1-1-
2023. Zo gauw meer informatie beschikbaar hoort u van ons. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
 
Op donderdag 23 september 2021 houden wij onze Algemene Ledenvergadering in de Spijkerbeemden. Wij nodigen onze 
leden uit om deze Ledenvergadering bij te wonen. Echter volgens de huidige regelgeving moet ook voor deze avond 
ingeschreven worden. Let op vol=vol. Meer informatie en de uitnodiging voor deze avond volgt binnenkort. 
 
Hulpverlening. 
 
Wij zijn blij dat onze eerstehulpverleners weer kunnen gaan ondersteunen bij evenementen. De vergoedingen van deze  
evenementen zijn het smeermiddel voor onze vereniging! Alleen van de contributie kunnen wij niet alles verzorgen. 
Daarom zijn wij “trots” op deze vrijwilligers die het mogelijk maken dat wij o.a. onze lesavonden kunnen verzorgen. Zeker 
nu na deze afgelopen periode waarin we geen inzet hadden van onze vrijwilligers/eerstehukpverleners. 
OPROEP! Zijn er leden in bezit van een geldig diploma Eerste Hulp (EHBO) die interesse hebben om dit team te komen 
versterken? Heb jij eventueel tijd om dit team uit te helpen? Tevens de kans om eerste hulp te kunnen uitvoeren. 
Uiteraard sta je er niet alleen voor en draai je samen met een ervaren vrijwilliger/eerstehulpverlener “een dienst”. 
Bovendien help je de vereniging ermee!  
Voor meer informatie, neem contact op met coordinatrice vaste hulp Anita v.d. Made bereikbaar op 06-57881006 of 
hulpverlening@petrusdonders.nl   
 
Dondersteentje-Weetje. 
Sinds de invoering van het “nieuwsblaadje” Dondersteentje – Weetje krijgen we vele positieve reacties van leden. Zeker 
in deze afgelopen tijd waarin bijwonen van lessen onmogelijk was en er toch een duidelijke behoefte bestaat bij de leden  



om geinformeerd te worden. Met plezier hebben onze instructeurs telkens weer een “thema” op papier gezet. Met daarin 
ook de laatste informatie. Wij zijn blij dat jullie deze wijze van informeren kunnen waarderen. Voor de komende periode 
blijven we hiermee doorgaan. Ook als achtergrond informatie, aanvullend op een lesavond zodat we op een lesavond 
meer praktische handelingen uitvoeren. Of als je vragen hebt naar aanleiding van van de “nieuwsbrief” kun je deze op een 
lesavond stellen aan de instructeur of via opleidingen@petrusdonders.nl kan de vraag behandeld worden. 
 
Bereikbaarheid secretariaat. 
Graag wil ik jullie erop attent maken dat dit bereikbaar is op werkdagen van 17:00 t.m. 21:00 uur. Op andere dagen en 
tijden in urgente gevallen die niet kunnen wachtten tot de volgende werkdag. Of via de mail info@petrusdonders.nl Via 
telefoon 06-22433557.  
 
Cursus Diploma Eerste Hulp. 
In het najaar starten we een cursus Diploma Eerste Hulp. Is er in je omgeving, familie- of kennissenkring een 
geintresseerde voor deze cursus? Maak hem dan attent op onze cursus.  
 

 

Vakantie 2021. 
In voorgaande jaren lag de vereniging gedurende de maanden juli en augustus “stil”. Nu ja “stil” niets is minder waar in 
de zomermaanden meestal nog even een opleiding diploma Eerste Hulp draaien en de bijkomende administratie. Ook de 
voorbereiding voor het nieuwe seizoen loopt gewoon. Zoals ook de inzet tijdens evenementen. Dus best nog wel bezige 
bijtjes om de organisatie, ondanks de vakantie, draaiende te houden.  
Zo ook dit jaar we gaan zo goed mogelijk proberen de balans te vinden tussen vakantie en de bezigheden voor onze 
EHBO-vereniging.  
Wij wensen alle leden en geïnteresseerden een prettige vakantie en tot ziens in september.  
En denk eraan “blijf gezond” 
 

 

Namens bestuur: 
René Suppers 
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 
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