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EHBO-vereniging Petrus Donders 90 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 

We zitten midden in de vakantieperiode en we zijn bezig of moeten nog op vakantie. Natuurlijk draaien we als vereniging 
op de achtergrond door. Met hulpverlening op evenementen o.a. Tilburgse Kermis en draaien weer op de Beekse Bergen – 

Speelland. Ook het plannen van de lesavonden en reserveren van ruimten in de Spijkerbeemden gaat door. En natuurlijk 
hopen we dat er in september meer ruimte en mogelijkheden komen om “weer naar de normale lesavonden” te gaan? 

Maar voorlopig moeten wij rekening houden met de thans geldende regels. 
 

Hercertificeren per 1-10-2021. 
Op het moment zijn we bezig met het inplannen van twee lesavonden op 15 en 21 september 2021. Op deze lesavonden 

bieden we degene die moeten hercertificeren de mogelijkheid om dit te bewerkstelligen. Nog niet alle hebben aangegeven 
om te hercertificeren en wij verzoeken om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Na anderhalf jaar geen lessen kunnen 

verzorgen is dit een mogelijke oplossing om je diploma geldig te behouden. Met de planning gaan wij er vanuit dat 
eenieder al deelnemen en ontvangt eenieder informatie over deze dagen met een geplande datum wanneer je verwacht 

wordt. 

DEZE LESAVONDEN 15 EN 21 SEPTEMBER 2021 ZIJN ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR LEDEN DIE MOETEN 
HERCERTIFICEREN. 

 
Inschrijven lesavonden. 

Op dit moment is het rustig v.w.b. inschrijvingen. wij verzoeken onze leden om de lesavonden in te schrijven, dit kan op 
https://www.petrusdonders.nl/herhaling.htm  Op deze pagina van de website staat een link naar het inschrijfformulier: 

https://www.petrusdonders.nl/inschrijfformulierrean.htm Ook vind men het lesrooster op deze pagina voor de datums. De 
lesavonden zijn toegankelijk voor maximaal 12 personen.  

Wij houden rekening met de geldigheid van het diploma bij de planning. Dit houdt in dat leden die moeten hercertificeren 
op 1-4-2022 tot aan deze datum voorrang krijgen en worden aangevuld met andere aanmeldingen (op datum 

aanmelding). Dit geld ook voor hercertificeren op 1-10-2022! Uiteraard hebben wij ook competentie-lesavonden gepland 
en indien noodzakelijk bieden wij de mogelijkheid tot volgen. Zie bovenstaande informatie “Hercertificeren per 1-10-2021”  

 
Cursus Diploma Eerste Hulp. 

Maandag 11 oktober 2021 willen wij onze eerste hulp cursus opstarten. We hebben al aanmeldingen hiervoor ontvangen. 
Maar er kunnen er nog bij. Zijn er in je familie- en/of kennissenkring nog mensen die een goede opleiding zoeken? Verwijs 

ze dan naar onze vereniging https://www.petrusdonders.nl/cursus%20banner%20najaar%202021.pdf  Aanmelden kan 
ook via de site https://www.petrusdonders.nl/inschrijfformuliercursus.htm of voor informatie 

opleidingen@petrusdonders.nl of 06-22433557.  
 

Lesrooster 2021/2022. 
Houdt er rekening dat er twee lesavonden de datums gewijzigd zijn, 8 september en 10 november 2021! Heb je 

aangemeld voor de vervallen datums dan zijn doorgezet naar de nieuwe datums. Controleer dit even.  

Een week voor de lesavond ontvangt men een uitnodiging en informatie over de lesavond. Zonder uitnodiging heeft men 

geen toegang tot de lesruimte/Spijkerbeemden. 
Vooraf aan de lesavond (24-uur tevoren) voert u een Gezondheidscheck uit, dit houdt in: 

• De afgelopen 24 uur of op dit moment geen van de volgende klachten: hoesten, neusverkoudheid, 
benauwdheidsklachten en/of koorts, 

• geen huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten, 
• de afgelopen 7 dagen niet positief getest op het Coronavirus, 

• geen huisgenoot/gezinslid die positief getest is op het Coronavirus en waarbij de klachten korter zijn dan 14 dagen 
geleden, 

• niet in thuisquarantaine. 
Bovenstaande punten gecheckt zijn en voldoen aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de lesavond c.q. 

cursus. Zoals je leest blijven we er nog last van houden.  
 

Algemene Ledenvergadering Kath. Ver. EHBO Petrus Donders. 
Deze wordt gehouden op donderdag 23 september 2021, aanvang 20:00 uur in de Spijkerbeemden. Binnenkort 

ontvangen jullie de uitnodiging voor deze vergadering. Ook hiervoor dient men zich in te schrijven i.v.m. maximale 
bezetting van de ruimte. Inschrijven via info@petrusdonders.nl 

 
 

Ondanks alles een fijne vakantie, blijf gezond en tot ziens op de lesavonden. 
 

Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 
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