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Beste leden, 
 
We gaan weer langzaam naar de zomer en vakantieplannen zijn reeds gemaakt of men is nog volop ermee bezig. 
Inmiddels ook alweer de laatste lesavond maand van dit seizoen en we sluiten af met een buitenoefening.  
 
Lesavonden in mei. 
11-mei: Bewegingsletsels o.a. kneuzing, verstuiking, spierletsel, botbreuken, ontwrichting en wervelletsel 
17-mei: Letsels en ziekten circulatie: Bloedingen, shock en wonden 
24-mei: Buitenoefening; Karen Weening Speeltuin, inschrijven nog steeds mogelijk 
 
Koninklijke Onderscheidingen. 
Op dinsdag 26 april hebben drie leden van onze EHBO-vereniging een onderscheiding gekregen. Annie v. Engelen, Anita 
en Gerard v.d. Made.  

 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Omdat de Spijkerbeemden op donderdag(avond) gesloten is zijn wij uitgeweken naar wijkcentrum ’t Sant om daar onze 
Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens deze ledenvergadering zijn leden en vrijwilligers van onze vereniging in ’t 
zonnetje gezet. Met name dhr. F. Janssens en dhr. H. Mutsaers beide 50 jaar lid van de vereniging.  
 
En dan onze vrijwilligers eerstehulpverleners en bestuursleden. Sinds jaar en dag in touw voor de vereniging op 
evenementen in de regio. Onmisbaar voor de vereniging, ons visite plaatje en dragen bij aan de instandhouding van de 
EHBO-vereniging. En zeker na twee vervelende jaren waarin inzet minimaal is geweest. Willen wij zeker niet nalaten om 
hen de bedanken. mevr. A. v.d. Made, mevr. M. Förster, dhr. J. v Broekhoven, dhr. J. v.d. Krabben als blijk van 
waardering ontvingen zij het Bondsinsigne Brons. Ook dhr. T. Kogels en J. v.d. Horst zij ontvingen het Bondsinsigne 
Zilver. En dan dhr. H. de Graauw het Bondsinsigne Goud en tevens benoemd tot erelid van onze vereniging. Bij het 
Bondsinsigne is het bijbehorende certificaat overhandigd. Tevens een oorkonde Erelid van onze vereniging, ook Ad Karel 
heeft zijn oorkonde alsnog ontvangen. Zie de foto’s op bladzijde 2. 
 
Tijdens de ledenvergadering is onze penningmeester dhr. Joop v.d. Horst herkozen als bestuurslid voor de termijn van 3 
jaren er waren geen tegenkandidaten. Ook op voorstel van het bestuur is dhr. Cees Vorselaars gekozen als bestuurslid 
ook hier waren geen tegenkandidaten. Dhr. Cees Vorselaars gaat de functie van secretaris uitoefenen. Hierdoor wordt de 
voorzitter ontheven van zijn secretariaat/opleiding administratie. Opleidingen wordt door mevr. Marloes Förster 
bijgehouden.  
 
Nadat we de ledenvergadering is afgesloten, hebben we nog onder genot van een drankje de jubilarissen uitgebreid 
kunnen feliciteren. 
 
Nieuwe lesrooster 2022-2023. 
Op het moment zijn de instructeurs druk doende om het nieuwe rooster voor het seizoen samen te stellen. Er komen 

wijzigingen en wij hopen dat daardoor een stuk duidelijker wordt. Met het verschijnen van het nieuwe rooster volgt ook de 
uitleg hiervan.  
 
Buitenoefening op 24 mei 2022. 
We hebben getracht een oefening op te zetten waarbij vele facetten van eerste hulpverlenen voorbij komt. Ieder lid van 
onze vereniging is van harte welkom op deze avond. Test je kennis en vaardigheden nu eens in een oefensituatie. Altijd 
leerzaam! Samen in een groepje met elkaar eerste hulp verlenen. Inschrijven nog steeds mogelijk. Tot dinsdag 24-mei? 
 
Namens bestuur: 

René Suppers - Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg 

http://www.petrusdonders.nl/
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50 jaar lid: dhr. H. Mutsaers en 

dhr. F. Janssens. 
Bondsinsigne Brons: 
mevr. A. v.d. Made. 

Bondsinsigne Brons: 
Mevr. M. Förster. 

   
Bondsinsigne Brons: 

Dhr. J. v. Broekhoven. 
Bondsinsigne Brons; 
Dhr. J. v.d. Krabben. 

Bondsinsigne Zilver: 
Dhr. T. Kogels. 

   
Bondsinsigne Zilver: 
Dhr. J. v.d. Horst. 

Bondsinsigne Goud en Erelid: 
Dhr. H. v.d. Graauw 

Erelid: 
Dhr. A. Karel 

 

 
 
Dit is een collage van onderscheiden leden tijdens de ledenvergadering. Om 
diverse redenen zijn zij onderscheiden met een Bondsinsigne. Maar vooral 
als vrijwilliger van onze EHBO-vereniging. Zonder deze vrijwilligers geen 
Petrus Donders. Vrijwilligers zijn broodnodig en schaars! 
 
Wij zoeken nog steeds vrijwilligers/eerstehulpverleners. Help je vereniging 
uit de brand. Ook hierbij geld vele handen maken licht werk.  
 
Of  heb je in de kennissenkring mensen die interesse hebben in 
eerstehulpverlening? Met of zonder EHBO-diploma? Neem contact op met 
mevr. A. v.d. Made. 
 
 

Bondsinsigne Zilver: 
Dhr. R. Suppers 

 

http://www.petrusdonders.nl/

