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200ste lid!
 
Vrijwel alle geslaagden van de Basiscursus EHBO zijn 
lid geworden van onze vereniging. Onder hen was ons 
200ste lid, Baukje van der Bij!  
 

 Baukje werd tijdens de feestelijke 
 diplomauitreiking daarom nog eens 
 extra in het zonnetje gezet door voor-
 zitter Jan van der Bij (geen familie ;-)). 
 
 

 

ICE op je mobiel 
 
Heel handig, die mobiele telefoons. Zo ben je overal en altijd toegang tot infor-
matie en contacten. Dus ook in geval van nood van jezelf of een ander! Hulp is 
zo opgeroepen; de EHBO app razendsnel geraadpleegt; en een ‘In Case of  
Emergency’ contact zo gevonden en gebeld. Tenminste... zolang je zelf de  
telefoon kunt bedienen... 
 
En wie heeft tegenwoordig niet zijn telefoon goed op slot gezet? Alleen met een 
pincode, veegpatroon, gesproken woord of vingerafdruk van de eigenaar kom je 
tegenwoordig nog in de telefoongegevens. En wat heb je dan aan een ICE num-
mer in de contactlijst van een telefoon? Niemand die er bij kan... 
 
Sommige telefoons hebben daar een prachtige oplossing voor! Die hebben de 
mogelijkheid om in je contactpersonen een ICE aan te wijzen. Dat telefoonnum-
mer is vervolgens via het startscherm van je telefoon op te roepen. Zo ook het 
112 nummer. Geen ontgrendeling meer nodig, dus! 
 
Heeft je mobiele telefoon die optie niet? Dan zijn er in de Google app-store  
diverse (gratis) ICE-apps te vinden waarmee je contactgegevens en andere  
belangrijke medische gegevens direct raadpleegbaar kunt maken op het start-
scherm van je telefoon. Naast naam en  
telefoonnumer van je ICE-contact, kun je 
info kwijt over je medicijngebruik, aller-
gieën, ziektes en andere gezondheidszaken 
die van groot belang zijn. Natuurlijk is ook 
via de apps het 112 noodnummer  
rechtstreeks te bellen. Dus zonder in te  
hoeven loggen in je telefoon. Handig toch? 
Heb jij al een ICE op je startscherm? 
 
 

Agenda
 
HULPVERLENING
 
APRIL 
14 - Friese kampioenschappen Acro - Houtmoune, Buitenpost (08.30 - 12.15 u) 
(voldoende hulpverleners!) 
 
27 - (Koningsdag) Wrotrun - Kollumerzwaag (11.00 - 16.00 u) 
(nog 2 hulpverleners nodig!) 
 
JULI 
07 - Swaddekuier - Buitenpost en omgeving 
(6 hulpverleners nodig!) 
 
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.  

Met vriendelijke groet, 
Bestuur KNV EHBO Buitenpost - Gerkesklooster
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