
UPDATE 

DE GRUNERIEBUURT NAAR DE CURSUS 
REANIMATIE & AED  

WIE DOET ER MEE? 
 
Al een aantal jaar hangt er in onze buurt een AED bij 
Huize Klimop aan de Rhijngeesterstraatweg (code 2343). 
Er zijn reeds enkele  buurtgenoten die de AED kunnen 
gebruiken, maar we willen dat aantal vergroten, dat vergroot de kans dat als de 
noodzaak er is en de AED gebruikt moet worden, er mensen zijn die de AED kunnen 
bedienen. 
Ook is het noodzakelijk dat zij die al een training AED deden, een opfriscursus doen. 
Door Corona zijn deze cursussen Reanimatie & AED langere tijd uitgesteld geweest, 
Maar worden nu weer hervat. 
 
De cursussen worden gegeven in de gymzaal van de Hofdijckschool,  
Hazenboslaan 1 te Oegstgeest  
en kosten 37 euro per persoon. 
 
In de cursus Reanimatie & AED leer je hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan 
als eerste doet. Hoe je moet reanimeren en hoe je een AED aansluit en bedient. 
Je oefent alle reanimatiestappen op oefenpoppen van baby's, kind en volwassene, 
die elk een andere manier van reanimeren behoeven. Je leert werken met zeer 
realistische oefen-AED's. Na afloop van de cursus ontvangt je een certificaat.  
Met dit certificaat kun je je aanmelden bij de burgerhulpverlening. Kosten € 37,- 
(eigen rekening) De cursus bestaat uit 2 lesavonden. Tijd: 20.00 -22.00 uur. 

Datum: optie 1 dinsdag 10 mei en dinsdag 17 mei 
             optie 2 donderdag  19 mei en donderdag 2 juni of  
             optie 3 dinsdag 7  juni  en dinsdag 14 juni. (al bijna vol) 
 
De cursus bestaat dus steeds uit 2 lesavonden, 20:00-22:00. 
 
         
Als je je hiervoor wilt opgeven, ontvang ik graag per mail de volgende gegevens: 
Achternaam: 
Tussenvoegsels: 
Voorletters: 
Officiële. voornaam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 
Mobiel: 
E-mailadres: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Voorkeur cursusdatum: 

 
Stuur je mail naar info@gruneriebuurt.nl,  
we hopen op een grote en enthousiaste groep. 
Wacht niet te lang met opgeven. 
 
Groet Joost de Leijer 
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