
PLEISTERPOST 28 - september 2019

Basiscursus op dinsdag
Dinsdag 17 september starten we met een nieuwe basiscursus. Lessen zijn op 
dinsdagavond van 19:30 - 21:30 uur in Buitenpost. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij! 
 
Dus ken of ben jij iemand die graag eerste hulp wil 
leren toepassen? Neem dan contact op met het 
secretariaat voor meer info:  
ehbobuitenpost@hotmail.com.

Diplomaverlenging
Je ehbodiploma is 2 jaar geldig. Na het volgen van herhalingslessen wordt het
diploma verlengd. Verlenging gebeurt op 1 april of 1 oktober. 

Je krijgt je diplomapasje op de ledenvergadering of tijdens de herhalingsles.  
Pasjes worden dus niet opgestuurd.

Wil je weten of je diploma nog geldig is en is verlengd? Kijk dan op
www.hetoranjekruis.nl, klik op diplomacheker, vul dan het kwalificatienummer 
(diplomanummer) in en je achternaam. Je ziet dan je kwalificatiekaart. Deze kun 
je eventueel uitprinten. 

Lukt dit niet? Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat.

 

Contributiebetaling
Binnenkort krijgen alle leden bericht over de contributiebetaling voor het nieuwe 
seizoen. De uiterste betaaldatum is 1 oktober.  
Voor het versturen van herinneringen na 1 november, wordt 5 euro administratie-
kosten gevraagd.

 

Agenda
 
Herhalingslessen
Vandaag is de indeling voor de herhalingslessen  
rondgestuurd. Als het goed is weet je nu in welke  
cursusgroep je zit en op welke dag(en) je herhalings-
lessen hebt.  
 
Geen mail ontvangen of heb je vragen over de  
indeling? Neem dan contact op met het secretariaat. 
 
Woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Lauwers College Buitenpost: 
serie 1: 18 september, 25 september, 2 oktober en 9 oktober 
serie 2: 30 oktober, 6 november, 13 november en 20 november 

Zaterdagcursus van 8.00 tot 16.15 uur in Lauwers College Buitenpost: 
serie 3: zaterdag 9 november 
serie 4: zaterdag 30 november 

Hulpverlening
5 oktober - Oogstdag - Kruidhof Buitenpost 09:30 - 17:00 u 
(nog 1 hulpverlener van 09:30 - 13:00 u)
22 oktober - Sport- en spelmiddag basisschooljeugd - Sporthal Houtmoune 
Buitenpost 13:30 - 15:30 u (2 hulpverleners)
7 december - Kerstmarkt - Buitenpost (nadere info volgt)

Jouw inzet wordt zeer op prijs gesteld! 
Regelmatig wordt onze vereniging gevraagd om EHBO te verlenen bij activiteiten. 
Zonder EHBO’ers gaan die evenementen niet door. De inzet van onze vrijwilligers 
wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Hierboven zie je achter elk evenement tussen 
haakjes ( ) staan hoeveel hulpverleners nog nodig zijn. Kom jij ook eens helpen? 
Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed. Voor eten en drinken zorgt de  
organisatie. 

Aanmelden als vrijwillige hulpverlener bij één van deze activiteiten kan bij  
Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@hotmail.com / t. 0511-541838

 
 
 
 
 
 
 

In de zomervakantie zijn verschillende leden actief geweest als EHBO’er 
bij vakantie-activiteiten. Geweldig! Bedankt voor het mede mogelijk  

maken van al die gezelligheid in onze regio.
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