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Aspirant bestuurslid: Femke van der Valk
Femke van der Valk heeft zich na het behalen van haar ehbo-diploma begin dit jaar, spontaan 
aangemeld voor een bestuursfunctie. Ze draait, tot de eerstvolgende algemene ledenverga-
dering mee als aspirant bestuurslid om te kijken wat een en ander inhoudt en of het bevalt. Op 
de ledenvergadering zal ze dan officieel verkozen moeten worden tot bestuurslid. 

Femke zal dan de coördinatie van de hulpverlening overnemen van Dineke. Dineke heeft dit 
vanaf 2007 gedaan en zet er in 2023 een punt achter. Tijdens de vakantie van Dineke en Jan 
heeft Femke de coördinatie van de hulpverlening al met veel enthousiasme gedaan. In de  
volgende Pleisterpost stelt ze zich nader voor. 
 
De coördinatie van hulpaanvragen is een aardige klus. We krijgen namelijk steeds meer 
hulpverleningsaanvragen voor grote én kleine activiteiten in de omgeving van Buitenpost. En 
hoewel we een vereniging met ruim 230 leden zijn, lijkt het steeds moeilijker om aan de  
hulpaanvragen te kunnen voldoen.  
 
Daarom doen we nog een keer een beroep op je. Heb je deze zomer een paar uurtjes over 
om de ehbo-post bij een activiteit te bemannen? Meld je dan alsjeblieft aan! De organisatoren, 
deelnemers en publiek van het evenement zullen je ontzettend dankbaar zijn. Zonder ehbo’ers 
gaan evenementen immers niet door. En dat zou zonde zijn, toch?  

Iedereen die dit jaar de ehbo-post heeft bemand,  
of dit deze zomer nog gaat doen: 

 
Agenda 2022
 
Herhalingslessen
woensdagavondcursus in Lauwerscollege, Buitenpost
21 & 28 september, 5 & 12 oktober: groep 1 t/m 4 
26 oktober, 2, 9 & 16 november:  groep 5 
 
zaterdagcursus in Lauwerscollege,Buitenpost
29 oktober:  groep A t/m E 
26 november: groep F t/m L
 
Hulpverlening evenementen/activiteiten
9 juli:    Swaddekuier - Buitenpost en omgeving => voldoende ehbo’ers
25 juli:  De wildste speeltuin - Het Wylde Pad, Twijzelerheide - 09:00-17:30 uur => 
  nog 2 ehbo’ers per dagdeel 
26 juli:  De wildste speeltuin - Het Wylde Pad, Twijzelerheide - 09:00-17:30 uur => 
  nog 2 ehbo’ers per dagdeel 
27 juli:  De wildste speeltuin - Het Wylde Pad, Twijzelerheide - 09:00-17:30 uur => 
  nog 2 ehbo’ers per dagdeel  
29 juli:  Fierljepwedstrijd - Buitenpost - 19:00 uur => nog 1 ehbo’er
30 juli:  Fierljepwedstrijd - Buitenpost - 13:00 en 15:30 uur => nog 2 ehbo’ers
3 augustus: Natuurmarkt - Kruidhof, Buitenpost - 10:00-17:00 uur => nog 2 ehbo’ers per 
  dagdeel van 10:00-13:30 uur en 13:30-17:00 uur
20 augustus: Huisje boompje babyfair - Het Wylde Pad, Twijzelerheide: 10:00-19:00 uur => 
  nog 2 ehbo’ers per dagdeel
21 augustus: Huisje boompje babyfair - Het Wylde Pad, Twijzelerheide: 10:00-19:00 uur => 
  nog 2 ehbo’ers per dagdeel 
31 augustus: Fierljepwedstrijd - Buitenpost - 19:00 uur => nog 1 ehbo’er
15 oktober: Oogstdag - Kruidhof, Buitenpost - 10:00-17:00 uur => nog 2 ehbo’ers per 
  dagdeel van 10:00-13:30 uur en 13:30-17:00 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 
evenementen kan bij het secretariaat: ehbobuitenpost@hotmail.com.

 
Samen maken we er een geslaagde evenementenzomer van!

 fijne zomer!
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