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Decembertip

Vier jij Sinterklaas, Kerstmis, of je verjaardag in december? En kun jij wel wat
inspiratie voor je wensenlijstje gebruiken? Kijk dan eens of de volgende nieuwe
EHBO boeken een mooie aanvulling zijn op jouw EHBO kennis!
Gevorderde Eerste Hulp
EHBO aan ouderen 		
EHBO Basisboek Verkeer

€ 19,95
€ 5,00 (actieprijs en op=op)
€ 5,00 (actieprijs en op=op)

Natuurlijk kun je ook een prachtig EHBO boek cadeau geven.
Buskruit met EHBO is zo’n boek dat aan iedere ouder wel besteed is! Nu voor de
actieprijs van 12,50!
Buskruit met EHBO is in opdracht van en in
samenwerking met KNV EHBO speciaal
geschreven voor alle ouders die weleens in een
situatie terechtkomen waarbij hun kind op welke
manier dan ook gehavend ‘uit de strijd komt’ en
zijzelf even geen raad weten. Van schaafwond
tot verstikking, van blaasontsteking tot kinderziekte, van hapje kerstster tot tekenbeet, van
eczeem tot elektriciteitsletsel; al het mogelijk
lichamelijk ongemak of letsel komt aan bod.
Beschreven wordt hoe je het kunt herkennen,
hoe je moet handelen en - indien mogelijk - hoe
je het kunt voorkomen. Met als doel dat deze
informatie het verschil kan maken. Of liever
gezegd, dat ouders zelf het verschil kunnen
maken. Kortom, hét EHBO-handboek voor iedere ouder.
Meer info over deze boeken en bestellen kan op www.koninklijke-ehbo.nl.

Winterweer

Het wordt weer winter! Ben jij al voorbereid op de kou en gladheid met alle ongemakken die daarbij horen? Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom
hier wat tips bij extreem winter weer van het Rode Kruis. Bekijk hier het filmpje
met Helga van Leur: https://www.youtube.com/watch?v=UeCcbNLSGQU

Een ongeluk zit nog altijd in een klein hoekje. Dus als het er dan toch van komt...
Altijd handig:jouw EHBO geheugensteuntje op je smartphone. Je downloadt hem
gratis hier: https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/.

Volgende Pleisterpost

De volgende Pleisterpost verschijnt in het eerste weekend van februari. Daarna
pas weer in het eerste weekend van februari. Wil je op de hoogte blijven wat er
intussen allemaal gebeurt? Kijk dan eens op op onze facebookpagina:
www.facebook.com/knvehbo.buitenpostgerkesklooster of onze website:
www.ehbobuitenpost.nl. Belangrijke zaken krijg je altijd via de e-mail toegestuurd!

Agenda 2018
HULPVERLENING
Kerstmarkt: 8 december - centrum Buitenpost
Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld!
Zonder EHBO-ers gaan bovenstaande evenementen niet door. Als er nog hulpverleners nodig zijn bij een evenement, staat dit tussen ( ) achter het evenement
vermeld. Voor een reiskostenvergoeding, eten en drinken wordt gezorgd.
Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij (één van) deze evenementen kan bij
Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838.

Agenda 2019
ALGEMENE LEDENVERGADERING
ALV: 26 maart - 19:30 uur - Lauwers College in Buitenpost
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