
 

Beste Dorpsbewoners, 

Namens de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) kunnen we mededelen dat het organiseren van een 

aantal Reanimatie/AED-cursussen een feit is. We kunnen van start gaan!  

Deze eerste cursus wordt u kosteloos aangeboden vanuit de VDV. Voor het geven van de training 

hebben we samenwerking gezocht met Frank Wouters van BeHaVe4all. Dit is een Vijfhuizens bedrijf, 

waardoor het gelijk ook weer voor en door Vijfhuizen is. We willen 3 cursussen gaan geven, waar per 

groep maximaal 8 deelnemers kunnen aansluiten. Hiermee zouden we dus mooi 24 nieuwe 

burgerhulpverleners kunnen optellen bij het huidige bestand. NB: bij de start van het project in 2018 

waren er 30 burgerhulpverleners en na de AED-actie is dit gegroeid naar 50 burgerhulpverleners, 

alleen al voor Vijfhuizen. 

Heeft u interesse in deelname aan de cursus? 

Meldt u aan via aed@dorpvijfhuizen.nl. Wij gaan op basis van de aanmeldingen indelen, dus bij te 

grote belangstelling kan het zijn dat we u niet op uw voorkeursdatum kunnen indelen, of dat er geen 

plek is.  

Bij aanmelding voor de cursus verwachten wij van u: 

1. Dat u indien u bent ingedeeld ook deelneemt aan de cursus. De plek is nu eenmaal 

ingekocht! 

2. Dat u mentaal en fysiek in staat bent de cursus te volbrengen en op te treden als 

burgerhulpverlener. 

3. Dat u zich na de cursus aanmeldt als burgerhulpverlener. Dit kan via 

https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/  

4. Dat u zelf hierna de verplichte bijscholingen volgt om het diploma geldig te houden (dit is 

overigens bij veel verzekeraars vanuit uw ziektekostenpolis gewoon te declareren) 

Cursuslocatie 
D' Dorpshuis, Ouwe Waterwolf 
Kromme Spieringweg 436 
2141 AN Vijfhuizen 
 
Cursusdata 
Cursus 1: Vrijdag 27 september  19:00-22:00 uur 
Cursus 2: Zaterdag 12 oktober  10:00-13:00 uur 
Cursus 3: Vrijdag 25 oktober  19:00-22:00 uur 
Voor de duidelijkheid: u meldt zich aan voor één cursus.  De totale cursus is na 3 uur afgesloten en 

dus niet pas na de bovenstaande drie momenten 

Vragen, opmerkingen of aanmeldingen ontvangen wij graag via het volgende mailadres 

aed@dorpvijfhuizen.nl 

Met vriendelijke groet, 

Raymond Icke 
Bestuurslid Vereniging Dorp Vijfhuizen 
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