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Escape Room
Voor deze activiteit (zaterdag 18 november a.s.) hebben we al vele aanmeldingen
ontvangen, maar is nog plek! Wilt u nog
opgeven, dan kan dat door het aanmeldformulier op de site in te vullen. Opgeven
kan uiterlijk tot en met dinsdag 31 oktober aanstaande. Daarna is opgeven NIET
meer mogelijk. Iedereen die zich opgegeven heeft om mee te gaan, ontvangt na 31
oktober een mail met alle deelnemers,
zodat in onderling overleg het vervoer
geregeld kan worden.

Zwemmen Sportiom
Vrijdag 24 november 2017
LET OP: gewijzigde datum!!! In verband met
het weekend van Jong Nederland hebben we
besloten het zwemmen te verzetten van 10
naar 24 november.
Op vrijdag 24 november a.s. gaan we met
de jeugd die in groep 6 en hoger zit
zwemmen in het subtropisch zwemparadijs Sportiom in Den Bosch. Men moet
wel in het bezit zijn van een zwemdiploma. Voor alle kinderen is deze
avond gratis en na het zwemmen wordt
er gezorgd voor iets lekkers!
We verzamelen om 17.30 uur bij het parkje aan de Korte Spruit en zijn tussen 22.00
en 23.00 uur weer terug.
Je kunt je opgeven t/m dinsdag 21 november a.s. door het aanmeldformulier
op de site in te vullen. Geef je ook even
aan of je vader of moeder eventueel kan
rijden? Deze activiteit kan alleen doorgaan als er voldoende ouders zijn die
kunnen rijden. Voor eventuele vragen
kun je terecht bij Tonny Oppers (315915).

Pieten aan huis
Zondag 26 november 2017

Mocht u kunnen reanimeren dan is
dit het overwegen waard. Hoe meer
burgerhulpverleners in onze buurt,
hoe groter de kans dat er snel hulp
komt wanneer het nodig is!!
‘HartslagNu is het oproepsysteem dat
burgerhulpverleners via een bericht op de
mobiele telefoon oproept om ter plaatse te
gaan bij een mogelijke reanimatie. Een
burgerhulpverlener kan vaak eerder dan
de professionele zorg ter plaatse zijn en
de reanimatie opstarten.

De pieten komen op zondag 26 november a.s. weer een bezoekje brengen aan ‘t
Neie Huukske! Voor alle kinderen t/m
groep 8 brengen zij een leuk cadeautje
mee. Je kunt de pieten verwachten tussen 11.00 uur en 13.30 uur, dus het zou
leuk zijn als je dan thuis bent!

AED
Onze buurtvereniging heeft een eigen
AED en verschillende burgerhulpverleners in de buurt. De burgerhulpverleners uit onze buurt staan op onze ‘AED
alarmeringslijst’. Deze is te vinden op
onze site. Wanneer u het prettig vindt
kunt u deze lijst uitprinten en thuis
ophangen.
Omdat er enkele wijzigingen zijn attenderen wij u er weer op.
Op de lijst staan mensen uit onze buurtvereniging die een reanimatiecursus
hebben gevolgd. Mocht u niet op de lijst
staan, maar wel kunnen reanimeren en
zich geroepen voelen om hier op te
staan, dan horen we dat natuurlijk
graag!
Onderstaand een berichtje van de
websitewww.hartslagnu.nl:

Ook een geregistreerde AED kan door
een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet bij een mogelijke circulatiestilstand.
HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland (AZN). Via de Meld
kamer Ambulancezorg (MKA) wordt de
oproep uitgestuurd.’

Agenda
- Kerstfilm
- Kerstboomverbranding
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