
                                                                        

 
EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
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1 

Nieuwsbrief nr. 1 – januari 2023          Tilburg, 1-1-2023 
 

 
 

 
 

Beste leden, 
 

Namens het bestuur wensen wij onze leden en familie een mooi, gezond en voorspoedig 2023. 
 
Inmiddels zijn we alweer beland in het nieuwe jaar. Vanwege persoonlijke omstandigheden kon ik deze 
nieuwsbrief en het Dondersteentje niet eerder afhebben. Volgende week beginnen de lesavonden ook 

alweer. En draaien we diensten tijdens de evenementen. Trouwens hebben jullie onze EHBO vereniging nog 
gezien tijdens Het Wintertuin Festival in het Spoorpark?  Of in Loon op Zand met de Kerstklokkenloop? Onze 
eerstehulpverleners hebben hierbij een grootte inzet getoond zeker gelet op de weersomstandigheden, 

bedankt hiervoor. 
 
Bij Plus Peek Heyhoef hebben klanten hun emballage bonnen gedoneerd voor 
onze vereniging. 
 
Anita en Annie hebben afgelopen woensdag het gedoneerde bedrag € 101,10 

mogen ontvangen.  
 
Wij bedanken de initiatiefnemer en de klanten van Plus Peek Heyhoef. 
 
 

 
Lessen in januari: 

De Spijkerbeemden 11-01-2023 Letsels en Ziekten Bewustzijn 
’t Sant    17-01-2023 Warmte- en Koudeletsels 
’t Sant   31-01-2023 Beoordelen Bewustzijn-Reanimatie Volwassenen  

(inschrijven nog mogelijk) 
 
In december 2022 zijn er 6 leden van TOP geslaagd voor het Diploma Eerste Hulp. Helaas een is er 
afgewezen en deze doet binnenkort een herexamen. 

 
Materialen tbv evenementen. 

 
De inrichting van de Eerste Hulp post is verder uitgebreid. Om de herkenbaarheid 
van de Eerste Hulp post (Tent) op evenementen te vergroten hebben wij twee 
zgn beach vlaggen aangeschaft.  

 
En LED-verlichting voor in de EH-post/tent. 
 
Met deze uitbreiding zijn wij beter herkenbaar als EH-post en mbv de verlichting 
een goede eerste hulp verlening als het zicht minder is. Al met al een aanwinst 
voor onze eerstehulpverleners op de evenementen. 
 

 
 

Deze keer een korte nieuwsbrief omdat door eerder genoemde omstandigheden niet in de mogelijkheid 
waren. 
 
 
Namens bestuur: 

 
René Suppers   
Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg 

http://www.petrusdonders.nl/

