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Beste vrijwilligers.
aeddalen@dalen.nu
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Locaties en
adressen AED’s.

Het is al weer een tijdje geleden dat de laatste nieuwsbrief in jullie mailbox
verscheen. We willen jullie als bestuur van de werkgroep AED Dalen/Wachtum
graag weer bijpraten.
Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Piet Finke, penningmeester van
het eerste uur, heeft te kennen gegeven dat hij door drukke werkzaamheden
onvoldoende tijd kan besteden aan onze werkgroep. Gelukkig hebben we
Rudolf Hidding bereid gevonden zijn taak over te nemen. We willen Piet, ook via
deze weg heel hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet voor onze werkgroep.
Tevens heeft Jaap Veen uit Wachtum het stokje overgedragen aan Zwanet
Huisma. Ook Jaap willen we bedanken voor zijn bijdrage aan onze werkgroep.
Piet heeft op de valreep nog een aanvraag geschreven voor het
stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden. We zijn heel blij dat de
aanvraag is gehonoreerd. Jullie hebben hierover al iets in de Daler Lelie kunnen
lezen en momenteel zijn we druk bezig om dit geld op een verantwoorde manier
te besteden.
Een van onze doelen is een gezamenlijke “praktijkdag” waarbij we willen gaan
oefenen met praktijksituaties zoals je die tegen zou kunnen komen maar waarbij
ook de gezelligheid niet zal ontbreken. We hebben dit gepland in het najaar en
jullie zullen hierover nog nader worden geïnformeerd. We hopen op een grote
opkomst. De reguliere scholing zal op 15 maart, 29 maart en 5 april
plaatsvinden.
Rest mij jullie, namens het bestuur, te bedanken voor jullie inzet. Tevens vraag
ik jullie bij vragen, opmerkingen, etc. contact op te nemen met een van de
bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Herma Klompsma
voorzitter werkgroep AED Dalen/Wachtum

Account HartslagNu
Check of jouw gegevens correct in je HartslagNu account staan. Helaas zien wij
nog veel te vaak dat geldigheid van vrijwilligers’ certificaten is verlopen, er geen
geboortedatum in het account staat of dat er een verouderd e-mailadres en/of
mobiel nummer wordt vermeld. Mocht dit laatste het geval zijn en lukt het niet om
in te loggen neem dan contact op met de helpdesk.
Elke werkdag telefonisch te bereiken van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur
tot 17.00 uur op het algemene nummer: 088 - 0330 245
HartslagNu beheert de accounts.
Wij hebben o.a. in verband met privacygevoelige informatie, als plaatselijke
werkgroep geen toegang tot de accounts en kunnen daarom geen
veranderingen doorvoeren.
Wanneer gegevens niet bijgewerkt worden, word je niet opgeroepen en na
verloop van tijd verwijderd uit het systeem. Wij rekenen erop dat alle vrijwilligers
die bij ons de training volgen een geldig account hebben.

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten.
Met dank aan
vrijwilligers, donateurs
en sponsoren.
Ver. Dorpsbelangen Dalen
Ver. Dorpsbelangen Wachtum
Ondernemersver. Dalen e.o.
Stichting Vrienden Groene Kruis
Stichting Promotie Dalen
Rode Kruis
Vereniging Hartveilig Drenthe
Rabobank
Stimuleringsfonds Coevorden
Dhr. L. Sens
Familie Schultz
Familie Wilting
Familie v.d. Wal
Familie Smid
.

De werkgroep AED
Herma Klompsma (vz.)
Albertje Wilting (secr.)
Rudolf Hidding(penn.)
Herman Snijders (techn)
Rob de Groot
Zwanet Huisma

Mocht deze nieuwsbrief
aanleiding geven tot vragen
neemt u dan contact met ons op

Secretariaat
Windmolen 12
7751 HE Dalen
0524-552230
0524-552728
aeddalen@dalen.nu

Je inloggegevens bestaan uit twee kenmerken. Een gebruikersnaam, dit is je
06-nummer, en een wachtwoord. Ben je deze laatste vergeten dan kun je een
nieuw wachtwoord opvragen

Officiële opening Spinde
Zaterdag 4 maart om 10.00 uur wordt het multifunctionele centrum 'De
Spinde' officieel geopend. Met aansluitend een Open Huis tot 13.00 uur. Wij
als werkgroep AED zullen, als één van de vaste gebruikers van deze
prachtige accommodatie, aanwezig zijn om te laten zien welke activiteiten wij
hier zoal uitoefenen en waar ons project voor staat.

Locaties en adressen AED’s.
1. Fam. Schultz
2. Fam. Wilting
3. Fam.v.d.Wal
4. Snijders Installatieservice
5. Fam. Smid
6. Sporthal ’t Grootveld
7. Sens Instoretail
8. Dorpshuis De Kom

Emmerweg 19
7751 AL Dalen
Wendakkers 38
7751 DE Dalen
Meester Cassastraat 13
7751 EC Dalen
Hoofdstraat 46
7751 GD Dalen
Oude Coevorderweg 2
7751 GS Dalen
Dalerveense straat 30
7751 TZ Dalen
Kleine Veld 18 (Bedrijventerrein)7751 BD Dalen
Middendorp 25
7754 MA Wachtum

Indien jij je hebt aangemeld als vrijwilliger zal de code waarmee je de AED
kast kunt openen worden aangegeven in het SMS bericht die je ontvangt na
een 1-1-2 melding.
Mocht je zonder een 1-1-2 melding de AED willen inzetten en de kast moeten
openen, dan kan dat op de volgende wijze:
toets 7751  in op het codeslot van de AED kast (dus code + 
indrukken).
Vrijwilligers, kijk af en toe in de AED kast, maak de kast open en alarmeer bij
onregelmatigheden.

