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Opgefrist?!
Alle herhalingslessen zijn inmiddels  
geweest. De kennis en vaardigheden  
zijn bij menigeen weer lekker opgefrist! 
 
Wie tijdens de herhalingslessen regel-
matig dacht ”oja, dat ging zo”, kan  
gedurende het jaar bijblijven met You 
Tube. Het EHBO Boek stelt er namelijk 
allerlei handige filmpjes beschikbaar.  
 
Zo kun je zien hoe je de Rautek uitvoert, handelt bij een epileptische aanval 
en wat te doen bij baby’s die zich verslikken. En ook het aanleggen van een 
vingerverband en wonddrukverband en het omleggen van een blusdeken, komen 
in de filmpjes voorbij. Het hele overzicht vind je via deze link:  
https://www.youtube.com/channel/UCShgHmRw7OV06p9GF9CbaeQ. 

Wijziging tandletselbehandeling
Een uitgeslagen tand bewaar je in (half)volle melk of een fysiologische zout
oplossing. Bewaar de tand in ieder geval NIET in water. Als het niet anders kan,
bewaar je de tand in de mond/speeksel. Zo voorkom je dat de tand uitdroogt.

 

Decemberkadotip 
Doe jij aan Sinterklaas of Kerst met kado’s? En wil jij dit jaar eens wat anders 
geven? Doe dan iemand die nog niet kan reanimeren een reanimatiecursus kado. 
Heeft de ontvanger gelijk een fantastisch goed voornemen voor 2018, toch? 
Vraag het secretariaat naar de startdatum van de cursus! 
 
 

Wijziging? 
Adreswijziging of ander e-mailadres? Geef dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk 
door aan het secretariaat. Bij voorkeur per mail. 

 

Volgende Pleisterpost 
De eerstvolgende Pleisterpost komt in het eerste weekend van februari uit. de 
komende maanden houden we je via de mail op de hoogte van nieuwe aanvra-
gen voor hulpverlening en eventuele bijzonderheden.

 

Agenda
 
HULPVERLENING
DECEMBER
9  - Kerstmarkt - 14.00 tot 20.00 u - Buitenpost  
(4 tot 6 personen in shifts van 3 of 2 uren) 
31 - Carbidschieten - 10.00 tot 19.00 u - Twijzelerheide  
(2 hulpverleners per dag /dagdeel) 
 
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!  
Zonder EHBO gaan bovenstaande evenementen niet door. Aanmelden als  
vrijwillige hulpverlener bij (één van) deze evenementen kan bij het secretariaat. 

Wij wensen je een heel fijne decembermaand  
en zien je in het nieuwe jaar weer graag 

in goede gezondheid terug! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster
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