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ZUNDERDORP HEEFT EEN AED! 
 

NIEUWSBRIEF BEWONERS ZUNDERDORP 
 
Beste bewoners van Zunderdorp, 
 
De meeste bewoners weten dat we als dorp in het bezit zijn van een AED apparaat 
(Automatische Externe Defibrillator) die 24/7 beschikbaar is en daar zijn we heel blij mee!  
Onze AED staat in een gesloten kast die hangt aan het Jeugdgebouw op de Achterlaan 3 en is 
alleen toegankelijk voor gecertificeerde vrijwilligers die opgeroepen worden. 
Wij vinden het (in het belang van het dorp) ook belangrijk dat mensen aan de andere kant van 
het dorp tijdig gereanimeerd kunnen worden wanneer dat nodig is. Om die reden willen we 
een 2de AED apparaat met buitenkast aanschaffen die dan op de Uilengouw geplaatst gaat 
worden, de precieze locatie wordt nog nader bepaald. 
 
Om een nieuw AED apparaat te kunnen kopen is er geld nodig!  
Daarom doen we, net als in 2015, graag een beroep op uw vrijgevigheid. 
Op zaterdag 27 november komt een AED vrijwilliger bij u langs de deur om te collecteren, het is 
daarom fijn als u cash geld in huis heeft.  
De Werkgroep heeft dit geld nodig om de nieuwe AED met al de toebehoren aan te schaffen maar 
ook voor het bekostigen van overige zaken zoals de reanimatiecursussen voor de vrijwilligers, 
verzekering van de AED, onderhoud en vervanging van pads en accu, etc. 
Overigens kunt u ook op andere manieren een donatie doen, z.o.z. voor de mogelijkheden. 
 
De afgelopen 1,5 jaar zijn er een aantal (oudere) vrijwilligers gestopt maar gelukkig kunnen we 
melden dat we ook weer een aantal nieuwe (gecertificeerde) vrijwilligers in het dorp mogen 
verwelkomen, dank daarvoor! 
 
Wij zien u graag op zaterdag 27 november a.s. en danken u alvast voor uw donatie! 
 
Belangrijke informatie: 
Zowel het AED apparaat als de getrainde vrijwilligers van Zunderdorp staan allen geregistreerd 
bij HartslagNu, dit is een landelijk oproepsysteem voor reanimatie, alle vrijwilligers zijn 
gekoppeld aan dit oproepsysteem. Nadat iemand 112 heeft gebeld zullen vrijwilligers uit de 
buurt een oproep ontvangen wanneer het een reanimatie betreft. Zo krijgt het slachtoffer snel 
de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is. 
 

U BELT ALTIJD 112, NIET DE WERKGROEP!! 
 
Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de 
werkgroep, wij zijn te bereiken via e-mail: aedzunderdorp@hotmail.com 
 
Met HARTelijke groet, 
AED Werkgroep Zunderdorp 
Ria Vrolijk, Henk Hagendoorn en Ursula van Koetsveld 
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Zo kunt u bijdragen aan de nieuwe AED: 
 
Geef gul aan de collectant die zaterdag 27 november aan de deur komt 
 
of  
 
Maak uw bijdrage over naar rekening NL09 INGB 0004 6254 00 t.n.v. de Centrale Dorpenraad, 
vermeld in de omschrijving: AED Werkgroep Zunderdorp 
 
of 
 
Maak gebruik van het betaalverzoek die in de Appgroep Uilenpost is/wordt geplaatst. 
Let op: In het betaalverzoek is standaard € 10,- ingevuld, dit bedrag aan te passen dus u kunt 
zelf een ander/hoger bedrag kiezen! 
 
of 
 
Maak gebruik van deze QR code voor een betaalverzoek.  
Let op: In het betaalverzoek is standaard € 10,- ingevuld,  
dit bedrag aan te passen dus u kunt zelf een ander/hoger 
bedrag kiezen! 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
De financiën van de AED Werkgroep worden beheert door de Centrale Dorpenraad, vandaar dat 
de betaling naar die rekening gaat. Vermeld bij een overboeking altijd dat het voor de  
AED Werkgroep Zunderdorp is. 
Uw gift is altijd welkom! 
 
 
 
 


