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CURSUS TIJD BREEKT WEER 
AAN! 
Zowel voor cursussen als de 
oefenavonden van onze EHBO 
vereniging. 
 
WIJ HOPEN JULLIE ALLE WEER 
TE ZIEN OP DE AVONDEN. 
 

Beste leden, 
 
Inmiddels is maand september weer 
begonnen. Vakanties zijn voor de 
meesten voorbij en ook de scholen 
zijn weer begonnen. 
Zo ook onze EHBO-vereniging want 
we starten op woensdag 6 september 
2017 met onze eerste lesavond in de 
Spijkerbeemden. 
 
Omstreeks 2-juli hebben jullie het 
nieuwe lesrooster voor het seizoen 

2017-2018 ontvangen tezamen met 
de nieuwsbrief van Juni/Juli. 
 
Lesavonden. 
Voor de maand september 2017 staan 
de volgende lessen gepland: 
06-09 Stoornissen in het bewustzijn, 
12-09 Spelvorm (diverse 
onderwerpen), 
20-09 Slachtoffers met meerdere 
letsels, urgentie bepalen, 
26-09 Reanimatie en gebruik AED. 
 
Inschrijven. 
Inschrijven voor de (herhalingsles) 
reanimatie en gebruik AED voor 
september is nog mogelijk. Via de 
web-site of via 
opleidingen@petrusdonders.nl 
 
Cursus Diploma Eerste Hulp. 
Op maandag 25 september starten wij 
met de najaarscursus Diploma Eerste 
Hulp (EHBO). Zijn er nog bekenden of 
andere geïnteresseerden in uw 
kennissenkring dan graag verwijzen 
naar onze web-site 
www.petrusdonders.nl of via 
opleidingen@petrusdonders.nl 
Cursus bestaat uit tien lessen van 
twee uren. Op maandagavond van 
20:00 t/m 22:00uur. Cursuskosten 
€175,00. Mogelijkheid bestaat dat de 
zorgverzekeraar de cursus geheel of 
gedeeltelijk vergoed.  
 
Cursus Eerste Hulp Aan Kinderen. 
Op maandag 2 oktober 2017 starten 
wij eveneens met de najaarscursus 
Eerste Hulp Aan Kinderen. Cursus 
bestaat uit vijf lessen. Op 
maandagavond van 22:00 t/m 
22:00uur. Cursuskosten €75,00. 

Mogelijkheid bestaat dat de 
zorgverzekeraar de cursus geheel of 
gedeeltelijk vergoed. Voor meer 
informatie www.petrusdonders.nl of 
via opleidingen@petrusdonders.nl 
 
Vrijwilliger worden! 
Wij zijn op zoek dus; 
Heeft u interesse om ingezet te 
worden als eerste hulpverlener van 
onze vaste hulp, neem dan contact op 
met coördinator vaste hulp.  
Of is een bestuursfunctie iets voor u 

neem dan contact op met de 
secretaris. 
Adressen in de eerste kolom! 
 
Facebook. 
Op deze pagina verspreiden wij buiten 
eerste hulp nieuwtjes of weetjes, 
informatie over onze vereniging. Liken 
of volgen van deze pagina is een must 
voor onze leden en eerste 
hulpverleners. 
 
Hercertificering. 
Met ingang van 1 oktober 2017 
komen er weer diploma’s/certificaten 
in aanmerking voor hercertificering. 
De betreffende leden zijn hierover al 
benaderd en onlangs is de laatste 
reminder hiervoor verzonden. 
De termijn sluit hiervoor op 22 
september zodat wij de 
hercertificeringen bijtijds kunnen 
aanvragen. 
Mocht u door omstandigheden niets 
hebben ontvangen neem dan contact 
op met info@petrusdonders.nl 
 
Lezing. 
Op woensdag 25 oktober 2017 
organiseren wij een lezing voor onze 
leden en uitgenodigden over 
“Hersenletsels” welke wordt verzorgd 
door de Hersenstichting. 
Hopelijk zien wij jullie op deze avond, 
het beloofd een interessante lezing te 
worden. 
 
Wij wensen jullie een leerzaam en 
prettig seizoen 2017-2018. 
 
Bestuur EHBOver. Petrus Donders 
M.W.M. Suppers. 
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