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EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
We zijn weer hard op weg naar ’t einde van het jaar. Wat gaat het toch snel en voor we het weten zitten we 
alweer in 2023. Ook onze lesavonden in ’t Sant en de Spijkerbeemden verlopen goed en de eerste indruk 
over onze nieuwe locatie ’t Sant zijn positief. Wat vinden jullie ervan? 
 

Lesavonden in november. 
Dinsdag 8-11 in ’t Sant: Letsels en Ziekten in het bewustzijn. 

Woensdag 16-11 in De Spijkerbeemden: Beoordelen bewustzijn-Reanimatie Volwassenen – via inschrijving 

Dinsdag 22-11 in ’t Sant: Oefening in carrouselvorm, GEEN LEZING DEZE VERVALT, zie uitleg hieronder 
Woensdag 30-11 in De Spijkerbeemden: EHAK, Reanimatie en Eerste Hulp – via inschrijving  
 
Lezing vervalt. 

Voor deze avond hadden wij een lezing gepland van Novadic-Kentron over drugs en alcohol. Helaas had 
Novadic-Kentron geen gastsprekers, dit vanwege te weinig personeel. Jammer, maar willen deze lezing in 
het voorjaar nogmaals uitzetten. 
 
Wat doen we deze lesavond, dan wel? 
Enkele instructeurs zijn op het idee gekomen om een vaardigheidsavond te organiseren in ’t Sant. We gaan 

in overleg met ’t Sant omdat we buiten het lokaal willen, in carrouselvorm enkele ongevalssituaties 
nabootsen. Hiervoor verdelen we de aanwezigen in groepjes en zij gaan gezamenlijk het parcours af. De 
planning is om twee keer een parcours te volgen met telkens vier ongevalssituaties. Elke ongevalssituatie is 

bezet een instructeur en lotus.  
Voor wie is deze avond; voor alle leden met een geldig diploma of certificaat van onze EHBO-vereniging. 
Voor de lezing hebben zich al leden ingeschreven, wij vragen daarom om je in te schrijven voor deze 
oefenavond. Heb je jezelf in geschreven voor de lezing en geen interesse om de avond te volgen, meld je 

even af. Aanvang lesavond is als normaal 20:00uur. 
 
Reminder: 
Reanimatie lesavond, behandeld alleen reanimatie volwassenen, inschrijven is verplicht. Niet ingeschreven 
dan kan men niet deel nemen aan de lesavond i.v.m. gewijzigde opzet lesavond. 
EHAK lesavond, behandeld reanimatie en eerste hulp bij kinderen, inschrijven verplicht. Is voor EHAK-leden 
en EHBO-leden. EHAK is een onderdeel van het EHBO-diploma. EHAK- en EHBO-leden zijn verplicht deze 

lesavond één maal per jaar te volgen. 
 
Sinterklaas voor (klein)kinderen van de leden van de EHBO-vereniging. 
Op zondag 27 november om 14:00uur brengt Sint een bezoek aan onze vereniging. Voor deze middag zijn 

alle (klein)kinderen tot 9 jaar van onze leden van harte welkom. Wij willen graag weten wie er komt? Graag 
even laten weten (via inschrijving) onder vermelding van: naam van het lid van de vereniging, voor- en 

achternaam van het kind(eren) tot 9 jaar, meisje of jongen en de leeftijd (geboortedatum). 
Deze middag wordt gehouden in ’t Keetje van de Karen Weening Speeltuin, Lavendelweg 189. 
Opgeven kan nog tot 6 november 2022. Bij Anita avdmade@petrusdonders.nl of Annie 
annievandersteen@petrusdonders.nl  
 
Cursus Diploma Eerste Hulp (EHBO-diploma). 
Ondertussen zijn we de cursus gestart op 17 oktober en hebben de cursisten er alweer 2 lessen opzitten. Op 

23 januari 2023 wordt het examen voor deze groep afgenomen. In deze cursus zitten drie leden die de 
Eerste Hulp opleiding volgen en zich na behalen van het diploma als eerstehulpverlener in het vaste hulp 
gaan inzetten.  
Op 17 november 2023 starten we een “verkorte” cursus bij TOP. En wordt verzorgd op de Universiteit 
Tilburg. Deze groep heeft het examen op 16 december 2022.  

Wij wensen alle cursisten een leerzame en prettige cursus toe en een succesvol examen. 
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