
PLEISTERPOST 15 - mei 2018

Evenementen 
 
Kijk jij wel eens in de hulpverleningsagenda, 
onder aan de Pleisterpost? Is het je wel eens  
opgevallen hoeveel dat er elke keer weer zijn? 
Wij vinden het fantastisch dat al die 
organisatoren van evenementen de weg naar 
onze EHBO vereniging weten te vinden. En we 
vinden het al helemaal top dat het iedere keer 
nog lukt om aan de aanvraag te voldoen!!!  
Alle vrijwilligers die dit keer op keer mogelijk 
maken, bedankt!!!  
 
Het fierljepseizoen begint deze maand weer.  
Daar zijn altijd veel hulpverleners bij nodig.  
Misschien wil je ook wel eens helpen? Maar 
weet je niet precies hoe of wat? Bel dan  
gewoon eens met Jan of Dineke. Je kunt ook  
altijd een keer meelopen om te kijken of 
hulpverlening bij evenementen iets voor je is! 
 

Save the dates
 
De data voor de ledevergadering, herhalingslessen en zaterdagles zijn inmiddels 
gepland.  
 
Ledenvergadering:  11 september om 19.30 u in Lauwers College Buitenpost 
Herhalingslessen:  19 september, 26 september, 3 oktober, 10 oktober 
    31 oktober, 7 november, 14 november, 21 november 
Zaterdagles:   10 november om 8.15 u in Lauwers College Buitenpost 
 
Leden krijgen later deze zomer bericht over de indeling.
 

Wist je dat...

Wist je dat 
* de voorzitter van onze vereniging,  
Jan van der Bij, eigenlijk heel bescheiden is? 
* Jan erg verrast was dat zijn collega  
Conrad Berhoef, docent Nederlands aan de  
Friese Poort, een lovend stuk over hem schreef?
* dit stuk in het magazine EHBO.NL is geplaatst? 
* wij daar best trost op zijn? 
Het artikel te downloaden is op onze site:  
www.ehbobuitenpost.nl! 
 

Agenda
 
HULPVERLENING
Bij de volgende activiteiten is onze vereniging gevraagd hulp te verlenen: 
 
MEI 
12 - Fierljeppen - Buitenpost: 14.30 - 17.00 u en 19.00 - 21.00 u  
(nog 3 hulpverleners nodig! 2 middag, 1 avond)
 
JULI 
07 - Swaddekuier - Buitenpost en omgeving 
(nog 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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