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Nieuwsbrief nr. 12 – december 2022          Tilburg, 1-12-2022 
 

 
 

 
 

Beste leden, 
 

’t Is alweer december, het jaar is voorbij gevlogen en ’t net als zand dat tussen je vingers door glipt. Nog 
een tweetal lesavonden, een bestuursoverleg en dan is het jaar alweer bijna voorbij. Ondanks alle 
gebeurtenissen sluiten we het jaar met een goed gevoel af. En bereiden ons voor op het nieuwe jaar met 
nieuwe uitdagingen en vooruitzichten. 

 
Nieuw erelid. 

Dinsdagavond 6 december 2022, de avond voor de dag van de vrijwilliger hebben wij 

mevr. Nel Groenendael tot erelid benoemd van onze vereniging. Nel een vrijwilligster 
pur sang, duizend poot en een puur verenigingsmens. Gedurende 57 jaren dat Nel lid is 
van onze vereniging heeft zij zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. 
Wij waren dan ook zeer verheugd dat Nel het erelidmaatschap aanvaarde. Iets wat in 
onze ogen al héél, véél eerder had moeten gebeuren en we hopen dat het hiermee 
rechtgezet is.  

 
De huidige ereleden zijn: dhr. H. Heerenbeek, dhr. C. Vorselaars, dhr. A. Karel, dhr. H. 
de Graauw en mevr. N. Groenendael-v.d. Sande. 

 
Leslocaties. 

Onlangs hebben wij enkele malen op het laatste moment leslocaties moeten wijzigen. Een van de 
gereserveerde leslocaties Het Zuiderkruis is niet in goede aarde gevallen door o.a. betaald parkeren. Voor de 

rest zijn wij uitgeweken naar Tilburg West o.a. ’t Sant en Het Kruispunt. De verschuiving naar een andere 
leslocatie was het gevolg van een personeelstekort in De Spijkerbeemden en hierdoor konden we er niet 
terecht.   
 
Lesavonden in december. 
’t Sant: 6-december-2022, Letsels en ziekten in de circulatie 
Het Kruispunt: 14-december-2022, warmte- en koude letsels. LET OP gewijzigde leslocatie! 

 
Contributie 2023. 
Over niet al te lange tijd valt de contributie voor 2023 weer op de “mat”. Wij verzoeken om deze zo spoedig 
mogelijk over te maken naar de penningmeester. Zie daarvoor de toegezonden factuur, te zijner tijd. 
 

 
 
 

Namens bestuur: 
René Suppers 
Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg 

http://www.petrusdonders.nl/

