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Nieuwsbrief  

Hart voor Diepenveen mei 2011 

Cursussen mei 2011 

Op woensdag 25 mei is er weer (herhalings)cursus voor Reanimatie en AED-gebruik in de Spil aan de 

Draaiomsweg. De cursus begint om 19.30 uur en duurt één avond. Deze wordt verzorgd door Jeannet van 

Essen en Frank Hammann. 

Je kunt je aanmelden bij Jeannet van Essen per e-mail: jeannet.van.essen@hotmail.com. 

Een cursus voor nieuwe mensen kost € 30,00. Een herhalingscursus kost € 15,00. 

Vanaf volgend jaar (2012) verzorgt de stichting de cursussen niet meer zelf, maar worden deze 

ondergebracht bij AED IJsselland. Een nieuwe cursus kost dan naar verwachting € 40,00 en een 

herhalingscursus € 20,00. 

AED locaties  

Graag brengen we nogmaals onder de aandacht waar de AED’s in Diepenveen hangen, die dag en nacht 

beschikbaar zijn. Ga gerust een keer kijken waar de dichtstbijzijnde AED bij jou hangt, zodat je bij een 

eventuele oproep snel de AED kunt ophalen. 

1. Bloemsierkunst Flierman 

Oranjelaan 68 (rechts achter winkel)  

2. Fam. Presser en Koldewijn  

Lichtenbergerlaan 50 – 52 (tussen carports) 

3. Sparrenheuvel Woon- en Zorgcentrum 

Burg Doffegnieslaan 2/A (binnen nabij receptie) 

4. Mevr. R. Peters 

Reiner Zwaeffkenstraat 22 (rechts onder carport) 

5. Fam. P. Brandwagt 

Burg. Crommelinlaan 61 (rechts onder carport) 

6. Tankstation de Keur 

Olsterweg 21 (links van entree winkel) 

7. Rande/De Bloemendal fam. Roetert 

Sallandsweg 1 (bij de melkkamer rechts) 

8. Fam. Hulman 

Dorpsstraat 41/F (rechts onder carport) 

9. Paramedisch Centrum De Spil 

Draaiomsweg 46/A (in gang links van gebouw) 

10. Fam. Tijl 

Burg. Smijterweg 16 (links zijkant huis) 

16. Fam. Grondhoud (nieuw sinds december 2010) 

Boltelaan 19 (rechts onder carport) 

Daarnaast zijn er nog een aantal AED’s beschikbaar op plaatsen die alleen toegankelijk zijn op bepaalde tijden:  

 Huisartsenpraktijk Diepenveen 

 Dorpsstraat 16 



11. Bibliotheek Diepenveen 

Burg. Crommelinlaan 1 

12. Tennisclub De Schapekolk  

Burg. Crommelinlaan 2 

13. Diepenveense Sport Club (DSC) 

Schuurmansweg 20/A 

14. Hof van Salland 

Drpsstraat 30 

15. Sallandsche Golfclub 'De Hoek' 

Golfweg 2 

In de toekomst tracht de stichting nog AED’s op te hangen aan de Wetermansweg/Koopmansweg (17), 

Randerstraat/Bockhorsterstraat (18) en Boxbergerweg/Randerstraat (19) 

 

 

 

Safeset bij AED 

Aan elke AED van de stichting Hart voor Diepenveen is in elke gele kast ook een safeset bevestigd. In dit tasje 

bevinden zich enkele hulpmiddelen, die heel handig kunnen zijn bij een reanimatie. 

 De AED-safeset bestaat uit een schaar (om bijv. snel kleding los te knippen), handschoenen, mondmasker 

voor het beademen, safeset doek (om de borstkast zonodig droog te maken) en een scheermesje (bij sterk 

behaarde mannen) verpakt in een passend etui. 



AED Locator 

In de vorige nieuwsbrief van december 2010 stond een artikel over AED Locator.  

Via dit systeem kunnen de centralisten van 112 naast twee ambulances ook vrijwilligers oproepen per SMS 

die zeer snel ter plaatse kunnen gaan en direct kunnen beginnen met reanimeren tot de ambulances 

arriveren. 

 De nieuwsbrief van december 2010 is nog te vinden op www.diepenveen-dorp.nl onder de rubriek 

Verenigingen bij Stichting Hart voor Diepenveen. 

Bestuurswisselingen 

In het bestuur van de stichting hebben de secretaris Sybald Agema en penningmeester Jeroen Altorf te 

kennen gegeven te willen stoppen met hun bestuurstaken. 

 Gelukkig hebben we al twee nieuwe mensen gevonden die hun taken willen overnemen. Ron Grondhoud zal 

in de zomer de kas overnemen van Jeroen en Floor Dijkstra zal het secretariaat dit najaar overnemen van 

Sybald. Langs deze weg willen we Jeroen en Sybald heel hartelijk danken voor hun inzet in de eerste jaren 

van de stichting en Ron en Floor van harte welkom heten. 


