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Nieuwe cursussen 
Op dinsdag 31 oktober is een groep van 4 curisisten getraind 
in reanimatie met AED. Donderdag 23 november starten we in 
Buitenpost met een nieuwe beginnersgroep voor de basis-
cursus EHBO. Wij verwachten na afloop van de cursussen 
nieuwe leden te mogen verwelkomen. Misschien wel ons 200ste 
lid! Voor deze kersverse EHBO-er ligt een kleine attentie te 
wachten!  

Tweede reminder contributie
Begin september zijn de berichten verstuurd over de hoogte en wijze van  
betaling van de contributie. In de vorige Pleisterpost hebben we een berichtje 
geplaatst met de reminder dat het bedrag vóór 1 oktober overgemaakt mag 
worden. Velen hebben dit al gedaan. Wie nog niet? Diens betaling zien we graag 
z.s.m. tegemoet. Vragen over de contributiebetaling? Neem dan even contact op 
met het secretariaat (zie onder voor de gegevens). 

 
Wist je dat 
- de vereniging op 1 november in totaal 191 leden telde
- 105 leden in de gemeente Achtkarspelen wonen 
- 59 leden daarvan in Buitenpost wonen 
- er dus 86 leden van buiten de gemeente bij onze vereniging zijn aangesloten 
- en dat er 65 leden van 27 jaar of JONGER lid bij onze vereniging zijn 
en wij daarmee zowel de grootste als gemiddeld jeugdigste EHBO 
vereniging van de brede regio zijn!?
 
En - naar onze bescheiden mening - natuurlijk ook gewoon de aller-
leukste!  

 

Agenda
 
HULPVERLENING
DECEMBER 
9  - Kerstmarkt - 14.00 tot 20.00 u - Buitenpost  
(4 tot 6 personen in shifts van 3 of 2 uren) 

Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!  
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij (één van) deze evenementen kan bij 
het secretariaat. Als er nog hulpverleners nodig zijn, staat dat tussen ( ) vermeld 
achter het evenement.
 

HERHALINGSLESSEN
De groepsindeling is 1 september per mail verstuurd. Heb je niets ontvangen? 
Neem dan contact op met het secretariaat.

NOVEMBER
novembergroep (avondcursus):  
1 / 8 / 15 / 22 november: 19.30 tot 21.30 u, Buitenpost (Lauwers College)
 
zaterdaggroepen (dagcursus): 
11 november: aanvang 8.15 u, Buitenpost (Lauwers College)
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster
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