N IEUWSBRIEF

02-2019
Burger AED Stede Broec

Datums staan op de website
U kunt u nog steeds aanmelden voor de herhalingslessen van reanimatie/AED.
U kunt ze vinden op de website: www.aed-stedebroec.nl
Mocht u problemen hebben met onze vernieuwde website, neem dan
gerust contact met ons op.
We helpen u graag verder. Bel naar 0228-567360 na 19:00 uur.
De volgende 3 datums hebben we voor u nog in het verschiet.
Vrijdag 29 maart, maandag 8 april en vrijdag 12 april een
herhalingsles reanimatie/AED van 20:00 – 22:00 uur in
de Reddingsbrigade De Streek, Wijzend 74 A te Grootebroek.
Let op! Dit zijn wel de laatste datums voor dit seizoen.

Uitbreiding AED buitenkasten 24/7
We hebben nu totaal 18 AED buitenkasten hier in gemeente Stede
Broec. Hier zijn we heel trots op.
Nieuwste locaties zijn: De ZorgMolen de Ceres en bij Re-actief.
Er wordt vaak gevraagd naar waar alle AED’s hangen. U kunt dit zien
als u een account hebt bij hartslagnu.nl en ook de app. geïnstalleerd
heeft op u telefoon. We zijn nog bezig met de gemeente om een mooi
overzicht te kunnen weergeven op onze website en op die van de
gemeente.
We hebben alle buitenkasten voorzien van een thermometer. Zo zorgen
we ervoor dat we kunnen aflezen of ze niet te koud of te warm
worden.

Basiscursus reanimatie/AED
Voor een ieder die graag wilt leren reanimeren kan
je je ook opgeven via de website. Eerste keer duurt
4-5 uur, daarna elk jaar een keer herhalen.
De basiscursussen reanimatie/AED zitten vrij snel
vol, dus wees er snel bij.
Op vrijdag 22 maart van 19:00-23:00 uur in de
Reddingsbrigade De Streek, Wijzend 74 A te
Grootebroek.
Dit is de laatste van dit seizoen, maar vanaf
september bent u weer van harte welkom.

Inloopavond reanimatie
Zet deze datum alvast in u agenda!!
We hebben op vrijdagavond 08 maart 2019 van
19:00-21:00 uur weer een inloopavond in de
Reddingsbrigade. Hier kunt u even naar binnen
lopen en de reanimatie doorlopen met de
instructeur. Vragen die u graag wilt stellen, daar
nemen we ook de tijd voor.
Er ligt een reanimatiepop klaar, waar u op mag
oefenen en we hebben een reanimatiepop klaar
liggen aan de computer. Deze registreert alles, dus
kan u kijken naar het eindresultaat.
De koffie staat
klaar, dus kom
gezellig even aan
bij ons.

Heeft u suggesties of mededelingen, stuur een e-mail naar aed-alert@ehbo-stedebroec.nl

