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Het is inmiddels 5 jaar geleden dat de Venrayse ondernemersvereniging de Juniorkamer in samenwerking met de 
stichting Hard voor Hart - Venray van onze gemeente een hartveilige gemeente heeft gemaakt.
Dit is enerzijds gelukt door een aantal inwoners van onze gemeente, welke bereid waren dat er een AED kast aan hun 
huis werd bevestigd en anderzijds door onze 400 burgerhulpverleners/vrijwilligers, die bereid zijn om op elk moment 
van de dag klaar te staan voor de medemens! Nog elk jaar worden er levens gered in onze hartveilige gemeente. Iets 
om trots op te zijn!

We willen we jullie op de hoogte brengen van een op stapel staande verandering wat betreft de AED kasten in Venray.
De ontwikkeling van de AED buitenkast heeft in de laatste jaren niet stilgestaan. Er is een nieuwe kast ontwikkeld met 
een aantal noodzakelijke aanpassingen. De huidige kasten zullen dan ook allemaal vervangen gaan worden door de 
nieuwe kast. Deze nieuwe kast is voorzien van een verlichting en verwarming.
De verlichting zorgt ervoor dat de AED nog makkelijker te vinden is in het donker. De verwarming is er om de AED nog 
beter te beschermen tegen de lage temperatuur in de winter. 
De nieuwe transparante kap is voorzien van een speciale UV filter, deze filter blokkeert de UV straling, waardoor de 
temperatuur in de kast (m.n. in de zomer) niet te hoog kan oplopen. 
Daarbij heeft de kast een modernere uitstraling gekregen die past bij de huidige tijd. Op de foto zien jullie de nieuwe 
kast die in omvang en vorm gelijk is gebleven.. 

Beste vrijwilliger / hulpverlener,
In deze tweede nieuwsbrief van 2015 komen er twee onderwerpen aan bod:
Terug- en vooruitblik op het hartveilig maken van de gemeente Venray / Opleidingen in het najaar
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Wij danken u voor het lezen van deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen / opmerkingen, laat het ons weten via communicatie@hardvoorhart.nl of Twitter of Facebook.

Op onze website www.hardvoorhart.nl kunt u allerlei informatie vinden. 
Niet alleen wat de stichting inhoudt, maar ook wat is voor mij als vrijwilliger van belang. Zoals o.a. Cursussen, 
Handleiding, Nazorg, Rapportage. Ook kunt u daar terecht met het stellen van vragen.

De datums voor de herhalingsles BLS/AED voor het najaar zijn bekend: maandag 21 september, donderdag 15 
oktober en woensdag 11 november. Deze zijn van 19.00 uur – 21.00 uur.

Op dinsdag 17 november 2015 (en mogelijk nog een datum in september) wordt er de opleiding BLS/AED gegeven 
aan de nieuwe burgerhulpverleners, welke nog geen reanimatiecertificaat hebben. Deze is van 19.00 uur – 22.00 uur.
De lessen worden gehouden in de Businessroom van de sportkantine (De Boggerd) van SV Venray.

Vergeet niet om u tijdig aan te melden, want vol is vol. 
Ga hiervoor naar onze website www.hardvoorhart.nl/cursussen/

Bij de nieuwe kasten is een stroomvoorziening noodzakelijk waardoor we een aantal locaties opnieuw moeten gaan 
bekijken. Ook zullen er een aantal nieuwe locaties aan het netwerk worden toegevoegd. 
Echter door het energiezuinig verlichtings- en verwarmingselement zullen de stroomkosten niet meer dan € 9.- per jaar 
gaan bedragen.
Om dit te kunnen realiseren hebben we de hulp nodig van de bewoners/eigenaars, waar nu de AED kast hangt en 
mogelijk ook op nieuwe locaties. Op korte termijn wordt er contact opgenomen met deze inwoners om verdere zaken 
te bespreken. 

Deze belangrijke punten die ervoor zorgen dat de AED nog 
beter beschermd is tegen weersinvloeden en de werking van 
de AED bevorderen hebben ons doen besluiten om de kasten 
te gaan vervangen. 
Wij zijn voornemens om deze kasten vóór de aankomende 
winter te vervangen.
De kosten voor deze vervanging zullen worden gedragen door 
de stichting Hard voor Hart - Venray. 
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