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                         Stichting AED Midden-Delfland   
                                           e-mail: info@aed-middendelfland.nl   
                                                                             
 
Beste Lezer,   
 
Het is een paar maanden na de laatste nieuwsbrief. Er is niet heel veel nieuws te melden, maar wel 
een tweetal belangrijke zaken. Daarvoor willen we deze nieuwsbrief gebruiken. 
   
Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen hebben, maar wel zouden willen 
ontvangen, dan zou het fijn zijn als zij zich aanmelden via de mail 
(hulpverlener.aed.md@gmail.com) of via de website (https://www.aed-middendelfland.nl)   
   
Beheerders AED apparatuur 
 
Inmiddels hebben we twee enthousiaste nieuwe beheerders voor onze AED’s gevonden: 
 
Voor Maasland: René van den Bogerd tel: 06 38616063 
Voor Den Hoorn: Bart van Peppen tel:  06 22693801 
Daarnaast blijft voor Schipluiden actief: Dave Robbemond tel: 06 82434883 
 
Indien u onraad ziet rond onze AED apparaten of indien het apparaat is gebruikt, aarzel dan niet 
contact op te nemen met de beheerder van de dorpskern waar het apparaat zich bevindt. 
 
De telefoonnummers van de beheerders zijn ook te vinden op onze website www.aed-
middendelfland.nl onder het kopje “AED gebruikt?”. We zullen de nummers die niet meer kloppen 
op de kasten gaan vervangen door een sticker die verwijst naar de website. 
 

AED herhaling in Maasland 

We zijn de afgelopen maanden druk geweest met het regelen van een ruimte en trainers in Maasland 
voor een herhalingscursus reanimatie/AED, om te voldoen aan de grote wens voor een training in 
Maasland. 
 
In samenwerking met de EHBO-vereniging Schipluiden is er de mogelijkheid gecreëerd om een 
herhalingstraining te volgen, gegeven door Agnes en Annemieke van de EHBO-vereniging 
Schipluiden.  
 
Dit gaat plaatsvinden op woensdag 4 maart. De kosten hiervoor bedragen  € 25,00 (mogelijk te 
declareren bij uw zorgverzekeraar, check hiervoor uw aanvullende verzekering).   
 
Locatie: “ de Schilpen”  
Aanvang: 20:00 uur.   
 
Graag opgeven bij Jeanet Zuidgeest  : secretaris@ehboschipluiden.nl  
Meld dan ook dat het om de training in Maasland gaat. De cursus gaat door indien minimaal 10 
personen zich opgeven. De maximale groepsgrootte zal 12 personen zijn. Mochten er zich meer 
mensen opgeven dan 12 personen, dan hebben we eventueel nog een mogelijkheid om uit te wijken 
naar woensdag 6 of 13 mei 2020. Dan geldt uiteraard ook een minimale deelname van 10 personen.  
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