€ 1500,- opgehaald voor FRS Urk bij veiling Op 't Hof Gereedschappen en ijzerwaren
dinsdag, 13 december 2016 17:52

Dinsdag 13 December heeft Op 't Hof Gereedschappen een veiling gehouden van diverse
gereedschappen, en is de opbrengst geschonken aan het First Responder Systeem Urk. De
veiling werd geleid door onze eigen Urker Jan Koffeman die natuurlijk per kavel er zo'n hoog
mogelijk bedrag uit probeerde te halen. In totaal zijn er 28 kavels geveild die allemaal
aangeboden zijn door Op 't Hof of leveranciers van het bedrijf. Zo werd er vanaf een gerookte
zalm en een vlaai van de Maxima tot een gevulde gereedschapskist, klopboor en een Skyworks
ladder.
De totale opbrengst van € 1.500,- is geschonken door Op 't Hof aan het FRS Urk.
Teunis Verheij en Albert Bakker, vrijwilligers van eerste uur, mochten dit bedrag in ontvangst
nemen. Het systeem draait gedeeltelijk op subsidie van de Gemeente Urk, maar heeft ook
donateurs nodig en acties zoals deze. Het FRS Urk wil daarom ook de bedrijven, maar de
inwoners van Urk die donateur zijn, bedanken voor hun steun. We hopen dat we ook het
komende jaar op hun kunnen rekenen.

Het systeem draait op dit moment met 13 vrijwilligers die 24/7 paraat staan om bij 112
medische spoed meldingen eerste hulp te bieden in of rondom de gemeente Urk tot de komst
van de ambulance van RAV Flevoland. Daarnaast doen alle huisartsen op Urk ook mee met het
systeem. Wanneer er geen ambulance in de buurt is van Urk kan er toch op hoog medisch
niveau een patiënt volledig geholpen worden in acute situaties. Naast de 2 wekelijkse
trainingsavonden, is het systeem op dit moment bezig een groep van 5 personen een jaar lang
intern op te leiden om ook straks mee te draaien in het systeem.

Op de foto v.l.n.r.: Teunis Verheij, Albert Bakker van het FRS Urk, Pieter op 't Hof en Dhr.
Hofstede van Skyworks.
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