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EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         

1 

Beste leden, 
 
Wij zitten alweer in juni en op het moment is het Pinksterweekend. Het seizoen 2021-2022 hebben we traditioneel 
afgesloten met een buitenoefening in de Karen Weening Speeltuin. Ook het nieuwe rooster voor seizoen 2022-2023 is 
verzonden aan de leden. Ook onze hulpverlening draait weer volop en bij de aanvragen voor ondersteuning moeten we 
soms nee verkopen. Tot vandaag kunnen we stellen dat we de draad weer goed opgepakt hebben. 
 
Buitenoefening 24 mei 2022. 
In de Karen Weening Speeltuin hadden we een zevental oefeningen uitgezet. Op deze avond waren ongeveer 26 leden en 
genodigden (EHBO West Tilburg) aanwezig die aan de oefening deelnamen. De weersgoden waren ons gunstig gestemd 
en dit werkte in het voordeel. Verdeeld over groepjes van 3 á 4 personen verleenden zij eerste hulp. Bij fouten of iets 
vergeten werden de hulpverleners op het einde van de casus geïnformeerd door de aanwezige instructeur, lotus of 
ervaringsdeskundige. Vergeet niet dat als je geconfronteerd wordt met een “ongevals” situatie er eerste hulp verleend 
moet worden en deze doe je naar beste kunnen en kennen. Over deze avond hebben wij positieve berichten gehoord van 
de eerstehulpverleners, instructeurs, lotussen en andere aanwezigen. Na twee jaren dan toch weer een zeer geslaagde 
buitenoefening ook dankzij onze sponsors; Tivolifonds, Boekenschop en Spiegelglasfonds. Na afloop hebben wij de 
oefening met alle deelnemers en genodigden afgesloten met een drankje en een hapje en ook dat ging erin. Alle bedankt 
en tot volgend jaar. 
 
Rooster 2022/2023. 
Inmiddels is het nieuwe rooster rondgestuurd aan de leden. Er zijn wat veranderingen; 

• Een nieuw gezicht, instructeur op de lesavonden: Han Rehm  
• Twee leslocaties: “De Spijkerbeemden” op woensdagavond en “’t Sant” op dinsdagavond 
• Lesthema’s vormen een duidelijker overzicht van te volgen lessen 
• Een aangepaste presentie kaart, krijgt iedereen uitgereikt miv 01-09-2022, m.u.v. hercertificering 1-10-2022 
• De volwassenreanimatie wordt senariotraining 
• EHAK-lesavond (incl. reanimatie) is ook voor EHBO-leden een verplichte lesavond (jaarlijks) 
• Inschrijven voor EHAK- en reanimatie volwassenen is verplicht 
• De lesavonden om te hercertificeren, voor alle die hercertificeren 
• Voor meer informatie zie uitleg bij lesrooster en op website “informatie lesavond” 

 
De lesavonden starten weer op 6 september 2022 in ’t Sant en op 14 september 2022 in de Spijkerbeemden.  
De lezing is op 22 november 2022in ’t Sant en thema wordt later bekend gemaakt. (inschrijven is mogelijk) 
Ook inschrijven voor Reanimatie 4 oktober en 16 november 2022 en EHAK op 18 oktober en 30 november 2022 is reeds 
mogelijk wacht niet tot op het laatste moment. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst m.u.v. 
hercertificeringen in het najaar. En bij EHAK lesavonden hebben EHAK-leden voorrang en door deze opzet hebben ook zij 
meer keuze mogelijkheden van twee naar zes lesavonden. 
 
Nog een tip over lesroosters en de opzet. Indien men meer informatie of uitleg wil, graag contact opnemen met Annie v.d. 

Engelen of René Suppers zij kunnen de nodige informatie hierover verstrekken. De instructeurs en 
medewerkers/bestuursleden op de lesavonden kunnen ook niet anders dan doorverwijzen naar Annie of René. 
Kath. Ver. EHBO Petrus Donders behoudt zich het recht om lesavonden te annuleren bij onvoldoende belangstelling en om 
het programma of locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. 
 
Website www.petrusdonders.nl 
Deze is op het moment nog niet update en wij zijn drukdoende om de wijzigingen en aanpassingen zo spoedig mogelijk te 
realiseren. Wel is mogelijk om de inschrijfformulieren te gebruiken en het verzoek om hiervan gebruik te maken. 
 
EHBO-cursus en vaste hulp. 
Zijn er in uw familie, kennissen- of vrienden- of werkkring mensen die een EHBO diploma moeten of willen behalen 
verwijs ze door en maak ze attent op jouw vereniging: Kath. Ver. EHBO Petrus Donders Tilburg. Ook voor Eerste Hulp 
cursussen bij jouw werkgever of in het bedrijf. Neem contact op met info@petrusdonders.nl of 06-46016737. 
 
Vaste Hulp of Eerstehulpverleners. 
Mocht je interesse hebben om ons team vaste hulp te versterken? Lid van onze vereniging of wil dit worden? In bezit van 
een diploma of wil dit gaan behalen? Er zijn mogelijkheden om dit via Petrus Donders te behalen. Neem contact op met 
info@petrusdonders.nl of 06-46016737. 
 
Wij wensen al onze leden een fijne en prettige vakantie. En hopen jullie in september weer te zien op onze lesavonden. 
Eerstvolgende nieuwsbrief en Dondersteentje/Weetje verschijnt eind augustus, begin september i.v.m. zomervakantie. 
 
Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter  Kath. Ver. EHBO Petrus Donders Tilburg 
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