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Inzet AED 
 
Net aangemeld, direct al ingezet! De “buiten” AED van de Vereniging is vlak na 
plaatsing via HartslagNu ingezet. Dit was bij een reanimatie door burgerhulpver-
leners in Buitenpost.  
 
Helaas heeft het gebruik van de defibrilator dit keer niet 
mogen baten. We hopen dat bij een volgende inzet van de 
AED het resultaat wel positief mag zijn. 
 
Kun jij reanimeren of heb je binnen je bedrijf/organisatie 
een AED en wil je meehelpen aan een hartveilige(r) omge-
ving? Check dan www.hartslagnu.nl wat jij kunt betekenen!  

 

EHBO Helden
 
Werk jij in het basisonderwijs? Of heb je kinderen in de 
basisschoolleeftijd? Dan hier een tip: EHBO Held is de 
nieuwe EHBO lesmethode voor leerlingen van groep 7/8! 
Een inspirerende methode gemaakt door mensen uit de 
praktijk, met liefde voor het kind, passie voor EHBO én 
met kennis en begrip voor de dagelijkse praktijk van de 
leerkracht. Dat is pas leuk EHBO leren! Meer weten?  
Kijk op www.ehboheld.nl.   
 

 

Bedankt! 
 
Al die sportactiviteiten en evenementen in onze regio kunnen alleen doorgaan als 
ook de EHBO goed geregeld is. Bij veel evenenementen zorgen onze vrijwillige 
EHBO’ers daarvoor. Geweldig! Ontzettend bedankt daarvoor! 

In de agenda hieronder zie je bij welke evenementen onze vereniging EHBO ver-
leent. Er zijn inmiddels genoeg hulpverleners voor alle activiteiten. Top!

 

Agenda
 
hulpverlening

JULI
1   - Swadde Kuier - hele dag - Buitenpost e.o. 
1   - Fierljeppen - 14.30 tot 16.30 u & 19.00 tot 21.00 u Buitenpost  
4   - VVBuitenpost / SC Heerenveen - vanaf 18.00 u Buitenpost
27 - Fierljeppen - 14.30 tot 16.30 u & 19.00 tot 21.00 u Buitenpost 
28 - Fierljeppen - 14.30 tot 16.30 u & 19.00 tot 21.00 u Buitenpost 

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

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)
 
 

Vakantie 
 
Het is zomer en bijna vakantie! Natuurlijk lopen bepaalde za-
ken altijd door. Maar ook het bestuur geniet straks even van 
wat vrije zomerdagen. Belangrijke zaken delen we via de mail. 
De Pleisterpost verschijnt het eerste weekend van september 
weer. We wensen je een fijne zomer!  

 
Met vriendelijke groet,
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster
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