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AED’s 
 
Hij hangt! De AED-kast die we van de Hartstichting hebben 
gekregen, hangt bij Jan en Dineke van der Bij aan de buiten-
muur. De kast is aangemeld bij HartslagNu en 24/7 voor elke 
burgerhulpverlener beschikbaar! 

Er hangt uiteraard ook een AED in. Om 24/7 een AED  
beschikbaar te kunnen stellen, heeft het bestuur een tweede 
AED aangeschaft. De eerste AED blijft zo beschikbaar voor 
hulpverlening bij evenementen. 

Wist je dat zwembad De Kûpe nu ook een zelfde AED-kast heeft hangen? 
In Buitenpost zijn nu in totaal 6 AED’s beschikbaar. En 4 daarvan zijn altijd  
bereikbaar. Top!

Safe the Date
 
De data voor de herhalingslessen en de algemene ledenvergadering zijn bekend.

De algemene ledenvergadering is op 12 september 2017.

De woensdagavond groepen volgen herhalingslessen op:
groep 1 - 20 september, 27 september, 4 oktober en 11 oktober
groep 2 - 1 november, 8 november, 15 november en 22 november
De indeling van de groepen volgt later.

De zaterdaggroep volgt herhalingsles op zaterdag 11 november. 
De cursusgroep voor de zaterdag is helemaal vol. Was je voorheen op zaterdag? 
Dan ben je ook 11 november weer ingedeeld.
 

Met Auto te Water
 
Vraag jij je wel eens af wat je zou doen als je met je auto 
te water raakt? Ontdek wat je wel en juist niet moet doen 
bij de demonstratie “met auto te water”, donderdag 22 
juni a.s. van 13.00 - 15.30 uur in Zwembad It Paradyske 
in Kollum. 

Wil je meer? Schrijf je donderdag 22 juni dan direct in 
voor een training. Je leest er alles over op  
www.metautotewater.nl.
 
Mailen of bellen met de organisatie kan natuurlijk ook:
Email: info@metautotewater.nl
Coördinator: J. Schaafsma 06-22838643

Agenda
 
hulpverlening

JUNI
10 - Jubileumdag tennisvereniging - 13.00 tot 20.00 u Buitenpost  
24 - Fierljeppen - 14.30 tot 16.30 u & 19.00 tot 21.00 u Buitenpost  
       (2 x 1 hulpverl.)

JULI
1   - Swadde Kuier - hele dag - Buitenpost e.o. (4 hulpverl.) 
1   - Fierljeppen - 14.30 tot 16.30 u & 19.00 tot 21.00 u Buitenpost 
       (‘s middags 1 hulpverl.)
27 - Fierljeppen - 14.30 tot 16.30 u & 19.00 tot 21.00 u Buitenpost 
       (‘s avonds 1 hulpverl.)
28 - Fierljeppen - 14.30 tot 16.30 u & 19.00 tot 21.00 u Buitenpost 
       (‘s avonds 1 hulpverl.)

Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld! Aanmelden als 
vrijwillige hulpverlener bij (één) van deze evenementen kan 
bij het secretariaat.

ledenvergadering

SEPTEMBER
12 - algemene ledevergadering - Buitenpost (Lauwers College)

herhalingslessen

SEPTEMBER
20 - les 1 groep 1 - Buitenpost (Lauwers College)
27 - les 2 groep 1 - Buitenpost (Lauwers College)

OKTOBER
4 - les 3 groep 1 - Buitenpost (Lauwers College)
10 - les 4 groep 1 - Buitenpost (Lauwers College)

NOVEMBER
1 - les 1 groep 2 - Buitenpost (Lauwers College)
8 - les 2 groep 2 - Buitenpost (Lauwers College)
11 - zaterdaggroep - Buitenpost (Lauwers College)
15 - les 3 groep 2 - Buitenpost (Lauwers College)
22 - les 4 groep 2 - Buitenpost (Lauwers College)

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster
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