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Nummer ’22-01 “Dondersteentje-weetje!” Tilburg, januari-2022 

 
Beste leden, 
 

De beste wensen en een voorspoedig en gezond 2022. 
Deze maand is er een puzzel over eerste hulp. Corrie heeft haar uiterste best gedaan om er iets moois van 
te maken. Natuurlijk anders dan gewend maar wij wensen jullie veel succes met de oplossing. 
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Weet jij het antwoord op onderstaande vragen te verwerken in de geel gearceerde vakjes? 
 
 

Puzzelvragen 01-01-2022 
 

1. Let op gevaar, als eerste voor …………. 

2. Wat doet een hulpverlener? 

3. Beschadigd door in ondiep water te duiken 

4. Stroomt je bloed door 

5. Hoe noemen we het bloed transport? 

6. Zakt bij een bewusteloze op zijn rug naar achter 

7. Verwijder je een splinter of teek mee 

8. Doe je als eerste bij een ernstig ongeval 

9. Pijn-zwelling-niet bewegen 

10. Zacht windsel wordt gebruikt als 

11. Pijnlijk aan voet of vogelkijker 

12. Het ……… op de goede plaats hebben 

13. Heet het gewricht waar mee de voet scharniert 

14. Bij dit letsel gebruik je maximaal 45˚C water 

15. ……pijn in de mond of ………keurig 

16. Andere naam voor darmen 

17. Nieuw voor ernstige bloeding in 28ste druk 

18. Mag niet bij bloedneus door slag of stoot 

19. Hebben mensen die niet tegen bepaalde stoffen kunnen 

20. Derde handeling bij verslikkingen  

21. Vochtzwelling door wrijving 

22. Waarop test je met mond spraak arm 

23. Pijnlijke bleek grijs verkleurde huid 

24. Belangrijk hulpmiddel bij een hartstilstand 

25. Te gebruiken bij warmte en of picknick 

 
Bij een juiste invulling van de puzzel krijg je in de grijs gearceerde, verticale vakjes een woord/zin van 25 

letters. Wij zijn erg benieuwd of het lukt.  
 
Wij (het bestuur) hebben gemeend om aan deze puzzel wat prijsjes te verbinden. Voor de eerste tien goede 
inzendingen is er een fles wijn en na de sluitingsdatum 20 januari 2022 wordt uit  alle goede inzendingen 
een winnaar getrokken. Voor de winnaar is er een VVV-bon van € 20,00 beschikbaar.  
Over de inzending is reclameren (ook achteraf) niet mogelijk! Uiteraard is het bestuur en de bedenker van 
de puzzel uitgesloten van deelname. In de nieuwsbrief van februari zullen we de prijswinnaars bekend 

maken. 
 

 
De oplossing van de puzzel, alleen de woorden/zin mailen naar info@petrusdonders.nl mocht je liever 

versturen naar ons postadres: EHBOver. Petrus Donders, Oosterbeekstraat 12, 5045 TK Tilburg. 
 
 
Deze puzzel komt van de hand van; 

Corrie Verdonk 
Instructrice. 
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