
 

 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 10 – oktober 2021  Tilburg, 01-10-2021 
 

 
EHBO-vereniging Petrus Donders 90 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en eerstehulpverlening. 
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl         
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Beste leden, 
 
Algemene Ledenvergadering. 
Op donderdag 23 september 2021 hebben wij de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren 20 leden aanwezig.  
De diverse Jaarverslagen zijn de revue gepasseerd en 2020 een jaar waarin Corona de boventoon voerde en waarin alles 
bijna “stil” lag. Op vrijdag 17 september heeft de kascontrolecommissie de controle uitgevoerd. Na het behandelen van 
het  Jaarverslag van de penningmeester zijn we over gegaan tot huldiging van onze jubilarissen.  
 

 

Dhr. Ad  Karel. 
 
Bondskruis 1e klasse van de 
NB EHBO ontvangen.  
Meer dan 45 jaar lid van 
EHBOver. Petrus Donders en 
meer dan 33 jaar 
kaderinstructeur. 
 
Proficiat Ad en meer dan 

verdiend. 
 

 

Dhr. Erich Daniëls. 
 
25 jaar lid van EHBOver. 
Petrus Donders en 29 jaar 
zijn EHBO diploma. Ontving 
een cadeaubon en bloemen. 
 
Proficiat Erich en bedankt 
voor je vertrouwen in onze 
vereniging 

   
Dhr. Ton Kogels en Dhr. René Suppers waren herkiesbaar en zijn weer herkozen voor drie jaren. Voorstel nieuw 
bestuurslid Mevr. Marloes Förster en werd zonder tegenstemmen gekozen. Voor de kascontrolecommissie heeft Dhr. 
Gerard van der Made zich beschikbaar gesteld als reserve lid. Nadat de vergadering was gesloten nog even onder het 
genot van een drankje nagepraat. 
 
Even voorstellen, Marloes Förster bestuurslid. 

 
Mijn naam is Marloes Förster en ik ben 32 jaar. Ik ben geboren en getogen in Tilburg en woon daar nu 
ook samen met mijn verloofde. Verder werk ik als laborant op het Erasmus MC en ben ik eerste 

hulpverlener sinds 2006. Dit doe ik met veel plezier en vandaar dat ik graag bijdraag aan het 
voortbestaan van onze mooie vereniging door middel van het invullen van een bestuursfunctie. Met 
enthousiasme en optimisme wil ik me inzetten voor het bestuur van EHBO vereniging Petrus Donders. 
 
 
 

 
Nieuwe lesboekjes van Het Oranje Kruis 28e druk en NB EHBO Leren en Doen 3e druk. 
Er zijn twee nieuwe boekwerken uit met de nieuwste informatie over Eerste Hulp. 
 

 

 
Het Oranje Kruis 28e druk. 
 
 
prijs: € 29,95 incl. 
verzendkosten. 
 

 

 
NB EHBO,  
Leren en Doen 3e druk. 
 
Prijs: € 21,90 incl. 
verzendkosten. 

 
In beide boekwerken staat de nieuwste informatie over Eerste Hulp verlenen. Ook de vereiste lesstof voor het examen 
Diploma Eerste Hulp. Het boekwerk van de NB EHBO heeft onze voorkeur, ten eerste is goedkoper en tweede het 
boekwerk bevat meerdere hoofdstukken (modules) zoals Eerste Hulp aan Kinderen, Senioren, Stembandlozen, tijdens 
evenementen, bij acute alcohol- en drugsproblematiek en wandelletsels. Wij bevelen dit aan! Indien je interesse hebt in 
dit boekwerk kun je dit bestellen bij het secretariaat via mail  info@petrusdonders.nl of06-22433557 onder gelijktijdige 
overmaken van het bedrag. Betaling t.n.v. EHBO ver. Petrus Donders, NL 11 INGB 0001 0913 63, o.v.v. Oranje Kruis 
boekje of Leren en Doen, naam en voorletters. Na betaling van het boekje, ontvangt men een afhaalbewijs om het boekje 
tijdens een lesavond op te halen. Let wel zonder dit bewijs kunt u het boekje niet afhalen! We hebben een beperkte 
voorraad van Leren en Doen zodat het kan voorkomen dat beide boekwerken nog besteld moeten worden.

http://www.petrusdonders.nl/
mailto:info@petrusdonders.nl


 
Rabobank Clubsupport.   

LID van RABOBANK: DOE MEE EN STEUN JE VERENIGING! 
Doe mee met Rabo ClubSupport. Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar 
ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat 
is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven. 
 
Je kunt alleen stemmen op clubs die zijn aangesloten bij jouw lokale Rabobank. Log in (als je lid bent van de Rabobank) 
om te zien op welke clubs je kunt stemmen. 
 
Doel: 

Bij evenementen worden ca. 30 hulpverleners ingezet. De kledinglijn heeft fors te lijden; hetgeen een grote investering is. 

Ook is behoefte aan een afzonderlijke “eerste hulp post” t.b.v. de behandeling van slachtoffers, zodat die privacy en rust 

bevordert en een behandeling beter mogelijk maakt. Hiervoor willen wij 2 opklapbare partytenten aanschaffen en 2 

behandeltafels. Tevens is er behoefte aan werving en opleiding van nieuwe instructeurs, hetgeen hoge kosten meebrengt. 
 
Lesavonden seizoen 2021/2022. 
We hebben er alweer enkele lesavonden op zitten. Veel positieve reacties gehad “het mag weer”. Zeker nu na 25 
september zijn er enkele maatregelen versoepeld. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze Contour de Twern, 
Spijkerbeemden met de gewijzigde situatie omgaat. Vandaar dat wij nog steeds op inschrijving met een maximaal aantal 
van 12 leden (excl. instructeur, lotus en medewerker) op een lesavond. Op het moment  dat duidelijk is wat de regels van  
Contour de Twern zijn informeren wij jullie.  
Dus na inschrijving en geen uitnodiging gehad dan kun je de lesavond niet bijwonen! Voor de duidelijkheid sturen wij ook 
een mail (met afwijzing) naar de leden die de lesavond niet kunnen bijwonen!!  
Ontvang je een uitnodiging maar ben je de avond verhinderd; MELD JE DAN ZO SNEL MOGELIJK AF. Mogelijk kan dan een 
ander lid uitgenodigd worden. 
 
Even een herinnering samenstelling bestuur. 
Voorzitter:    René Suppers  
Secretariaat:   voorzitter(tijdelijk) 

Penningmeester:   Joop van de Horst 
Opleidingen:   René Suppers  
Materiaalbeheerder:   Peter Lurings  
Ruimtebeheer:   Ton Kogels   
Hulpverlening:    Anita van der Made   
Instructeurs-Algemeen lid:  Annie van der Steen  
Algemeen lid:    Marloes Forster  
 
Lesavonden oktober 2021. 
05-10-2021 Kleine letsels o.a. wonden, oog, oor, neus, mond, steken en beten 21, 22, 23. 
13-10-2021 Warmte- en koudeletsels      12, 13, 16, 18. 
27-10-2021 EHAK – Eerste hulp en Reanimatie aan kinderen   nader bepalen 
Inschrijven voor deze lesavonden is niet meer mogelijk maximum aantal is bereikt. Er is nog wel plaats op de reserve-
lijst. 
 
EHAK lesavond 27-10-2021. 
De EHAK lesavond wordt gewijzigd. Vanuit de inschrijvingen blijkt dat EHBO-leden interesse hebben om EHAK avonden bij 
te wonen. Na overweging en ook om meer mogelijkheden te creëren om competentiepunten te halen nodigen wij de EHBO 
leden uit om deze lesavond bij te wonen. Let wel: deze lesavond staat in teken van Eerste Hulp aan kinderen en is op 
uitnodiging! 
 
Laatste lesavond Ad Karel. 
Na meer dan 33 jaar instructeur zijn geeft Ad Karel op 13 oktober zijn laatste les voor onze vereniging. Om dit niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan nemen wij op deze lesavond samen met de aanwezige leden afscheid van een bekwame 
instructeur. Vanwege Corona (en onbekend wat de regelgeving is op dat moment) alleen toegankelijk voor de volgers 
(uitgenodigden) voor deze lesavond.  
 
 
Namens bestuur: 

René Suppers 
Voorzitter/Secretariaat EHBOver. Petrus Donders. 


