
 
 

AED cursus 
 

 
 
Zoals u weet is de Belangenvereniging Ede-Noord gestart met een Ede Doet initiatief om in 
onze wijk Ede-Noord een goed bereikbare AED te kunnen plaatsen: onze eigen buurt AED.  
Ook in en rondom onze wijk zijn namelijk te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar, terwijl 
juist in de huisomgeving de meeste hartstilstanden zijn. En bij een hartstilstand is een AED 
van levensbelang.  
 
Met de door u ingeleverde Wijkwaardebonnen hebben wij een buitenkast voor een AED 
kunnen aanschaffen. Deze is inmiddels geplaatst naast de ingang van School de Toekomst 
op de Asakkerweg. De school heeft inmiddels haar eigen AED in deze buitenkast geplaatst. 

 
Graag willen wij voor onze buurt nu een cursus organiseren om méér buurtbewoners op te 
leiden in het deskundig gebruik van de buurt AED. Wij hebben voldoende budget om 8 
buurtgenoten deze cursus aan te kunnen bieden. De cursus wordt afgesloten met een 
officieel certificaat van het Rode Kruis. 

 
o Wanneer: dinsdag 4 februari 2020 
o Locatie: Leslokaal Ahrebo, Klaphekweg 40b, Ede 
o Tijd:  18.30 uur, duur 4 uur 

 
➢ Wilt u aan deze cursus deelnemen én wilt u beschikbaar zijn om noodoproepen 

hiervoor te ontvangen, geeft u zich dan op -  vóór 5 januari a.s. -  via: 
o mail: secretaris@ede-noord.nl 
o briefje: Asakkerweg 23, Ede 

 
➢ Heeft u al een AED of EHBO certificaat? Ook dan horen wij graag van u!    

 
Indien zich meer dan 8 bewoners opgeven, zal het bestuur uit de inzenders gaan loten. 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

Bent u nog géén lid van de Belangenvereniging Ede Noord? 

De vereniging heeft tot doel de belangen te behartigen van de aangesloten bewoners in de 

wijk Ede Noord. Verder probeert de vereniging het welzijn in de wijk te bevorderen en op te 

treden als tussenpersoon tussen de gemeente Ede en de wijkbewoners. Uiteraard hebben 

zaken als veiligheid op straat, milieu, groenvoorziening en dergelijke de aandacht van de 

vereniging. Daarom is het belangrijk dat leden zich betrokken voelen en ook actief het 

bestuur benaderen en aanwezig zijn op informatieavonden van Gemeente of Provincie. 

Jaarlijks vergadert de vereniging, tijdens deze jaarvergadering komen er veel ideeën naar 

voren die gaan over verbetering en leefbaarheid in de wijk. In de maanden na de 

jaarvergadering gaat het bestuur aan het werk met de voorgestelde punten. Na elke 

bestuursvergadering komt er een kort verslagje op de website over de vorderingen van de 

projecten en lopende zaken. 

De contributie bedraagt momenteel € 10,00 per jaar. Wilt u zich aanmelden als lid? Stuurt 
u dan een email naar secretaris@ede-noord.nl, of via een briefje: Asakkerweg 23, Ede. 
 
Zie ook onze website: www.ede-noord.nl 
 
 
 


