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Zundert Hart-safe. 
 
Op zondag 29 mei 2016 is Zundert Hart 
safe verklaard door wethouder Jan Aarts 
van de gemeente Zundert. Hij en diverse 
aanwezigen werden eerst welkom 
geheten door de voorzitter van Stichting 
Zundert Hartveilig, René Disseldorp oud 
huisarts uit Rijsbergen.  
  

 
 
Na het welkomstwoord onthulde de 
wethouder het bord om daarmee Zundert 
Hartveilig te verklaren. Er zijn tenminste 
40 AED’s die 24-uur beschikbaar zijn voor 
ongeveer vierhonderd vrijwilligers, die 
aangesloten zijn bij HartslagNu. 
Overlevingskansen in Zundert komen uit 
op 50 tot 60 procent, wat een zeer hoog 
gemiddelde is.  
  
Na deze handeling was er een fietstocht 
uitgezet langs veertien AED’s over een 
route van ongeveer 30 kilometer. Op de 
AED’s waren letters geplakt, wat een 
slagzin vormde, namelijk: 
“AED redt levens”. 
  

Ook moest er worden geraden hoeveel 
pepermunten in een pot zaten.   
  
Helaas was het weer een grote spelbreker 
en waren er maar twintig deelnemers.  
  

 
 

We hebben de wethouder gevraagd om 
dit bord te mogen ophangen in het 
gemeentehuis. Hij ging zich daarvoor 
inspannen.  
Dit is een geweldige prestatie, mede 
dankzij sponsoren, die de lessen 
vergoeden, de gemeente die het 
onderhouds contract heeft afgesloten en 
natuurlijk de fijne samenwerking met 
EHBO vereniging Zundert, die voor de 
instructies zorgt. Stichting Zundert 
Hartveilig dankt iedereen, die dit mogelijk 
heeft gemaakt en hiermee mensen levens 
worden gered in onze prachtige gemeente 
Zundert. Zie voor meer informatie de 
website van Stichting Zundert Hartveilig. 
Nog NIET aangemeld bij HartslagNu? Doe 
het, want je staat in principe nooit alleen.  
----------------------------------------------------  

Wandelevenementen 
 
Met Pinksteren waren we weer druk met 
helpen bij een groot wandel evenement in 
Breda, wat we al jaren doen. Door onze 



materiaal beheerder is er een uitgebreide 
set aangeschaft voor wandelletsels.  
 

 
 
Zie de behandel tafel, een speciale kist 
met alles erin voor wandel evenementen, 
wat allemaal is geleerd op de cursus 
wandelletsels.  
 

 
  

Onze EHBO vereniging kreeg zeer veel 
complimenten voor onze uitrusting en de 
behandeling van de blaren. Geweldig goed 
toch? 

----------------------------------------------------  
Wist u dat: 

- wij in 2015 maar liefst 433  
   hulpverleningen hebben gedaan; 
- er hiervan 415 licht gewonden waren; 
- er 12 mensen zijn doorverwezen naar de  
   huisarts; 
- er 6 met een ambulance zijn afgevoerd; 
- wij steeds mensen zoeken die hiermee  
   ervaring op willen doen; 
- je nooit alleen bij een evenement zit; 
- er helaas één keer geen hulpverleners  
  beschikbaar waren; 
- bij Ledenvereniging Thebe korting wordt 
gegeven voor het volgen van EHBO- en 
reanimatiecursussen; 

- deze korting van dertig tot vijftig procent 
kan oplopen, afhankelijk van het categorie 
lidmaatschap; 
- het bestuur op dinsdag 7 juni weer bij 
elkaar is geweest voor overleg; 
- er besloten is tot de nieuwe kledinglijn; 
- de vaste hulpverleners een nieuwe polo 
shirt gaan krijgen; 
- we voor de lessen willen gaan werken 
met datum prikker; 
- hiermee ieder zijn eigen voorkeuren 
kenbaar kan maken;  
- de opkomst op de lesavonden beter 
kunnen zijn; 
--------------------------------------------------------  
 

Nieuwe AED 
Stichting Zundert Hartveilig heeft weer 
sponsor geld gekregen van de 
Bedrijvenkring Zundert. Daarmee is een 
nieuwe AED gekocht voor bedrijventerrein 
Waterman te Rijsbergen. Dit is een vol 
automaat geworden en moet je bij de 
bediening NIET meer op de knop drukken.  
We zullen vanaf nu daar in de les ook 
aandacht aan gaan besteden, omdat er in 
de toekomst meer VOL automaten gaan 
komen. De praktijk heeft geleerd, dat de 
hulpverlener dan niet meer moet 
nadenken om op de knop te drukken.  
 

 
 

--------------------------------------------------------  
 
Zie ook onze website voor de laatste 
informatie.  


