
 
Wist je dat... 
 
* we inmiddels gegroeid zijn naar 224 leden; 
* dat al die 224 leden deze herfst op herhalingsles kunnen;
* op het programma van die herhalingslessen onder andere ‘stop de bloeding / tourniquet’, 
‘gewijzigde baby-reanimatie’ en ‘brand- en elektriciteitswonden’ staan;
* we de planning voor die herhalingslessen ook al rond hebben (zie agenda);
* die planning uiterlijk komende week verstuurd wordt naar alle leden;
* we hopen dat iedereen de planning op het juiste mailadres ontvangt;
* maar wij vermoeden dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken omdat er altijd wel een paar leden 
zijn die vergeten hun nieuwe contactgegevens aan ons door te geven; 
* en wij daarom nu een dringend beroep doen op alle leden om wijzigingen in  
contactgegevens z.s.m. aan ons door te geven via ehbobuitenpost@hotmail.com;
* wij je verder graag nog maar eens tippen over het bijhouden van je EHBO-kennis door op de 
site van het Oranje Kruis de tips te lezen of de filmpjes op hun YouTube kanaal te bekijken;
* zodat je bijvoorbeeld met vertrouwen een keer inzetbaar wilt zijn bij een evenement  
(zie agenda);
* we hopen dat je al die opgefriste EHBO-kennis deze zomer privé niet nodig zult hebben;  
* wij jou een heerlijke zomer wensen! 
* en we in september weer terug zijn met een nieuwe Pleisterpost.

 

AGENDA
 
Herhalingslessen
Woensdagavondcursus 1:  22 / 29 september, 6 / 13 oktoober - 19.30 tot 21.30 uur
Woensdagavondcursus 2: 27 oktober, 3 / 10  / 17 november - 19.30 tot 21.30 uur
Zaterdagcursus 1:   13 november - 8.15 tot 16.00 uur
Zaterdagcursus 2:  27 november - 8.15 tot 16.00 uur 
 
Alle lessen vinden plaats in het Lauwerscollege, Hoefslag 40 te Buitenpost.
 
Hulpverlening COVID-19 vaccinatie
doorlopend:  Vaccinatielocatie WTC - Leeuwarden 
   contact: EHBO vereniging LICOMAR - ehbo@licomar.nl 
 
   Vaccinatielocaties Fryslân 
   contact: Rode Kruis Fryslân - dac.friesland@redcross.nl  
   of t. 06 - 1516 6701 
 
Bij de diverse vaccinatielocaties zijn dagelijks EHBO’ers nodig.  
 
Hulpverlening evenementen
Fierljeppen Buitenpost: zaterdag 3 juli - start 15.30 en 19.00 uur
    donderdag 29 juli - start 19.00 uur
    vrijdag 30 juli - start 19.00 uur 
 
Evenementen gaan alleen door als er voldoende EHBO’ers bij aanwezig zijn. De inzet van 
vrijwilligers wordt dan ook zeer gewaardeerd! Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed en 
voor eten en drinken zorgt de organisatie van het evenement. Aanmelden als hulpverlener bij 
deze evenementen kan bij Dineke van der Bij (secretariaat): ehbobuitenpost@gmail.com of  
t. 0511 - 541838. 
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fijne zomer!


