Mariaheide Hartsave en SCMH Hartsave.
13 september 2019 was de samenvoeging tussen korfbalclub SCMH en voetbalclub SCMH een feit.
Samen is het nu SCMH.
Voorheen werd er afzonderlijk aan korfballeden en voetballeden cursussen en herhalingslessen AED
gegeven.
Er is nu besloten om ook deze 2 takken van sport samen te voegen wat betreft de cursussen en
herhalingslessen AED.
Al jaren maken we met zo’n kleine 100 bewoners van Mariaheide, waaronder leden van voetbal en
leden van korfbal niet alleen SCMH, maar héél Mariaheide “hartsave”.
Dit willen we heel graag blijven doen.
Daarom is het zaak dat de AED’s ook bediend kunnen worden als dit nodig is.

Jullie zijn van harte uitgenodigd de cursus AED/reanimatie te volgen:
Deze cursus AED/reanimatie duurt 2 avonden van ong. 3 uur per avond, 1x per week en zo dus
2 weken achter elkaar. Kosten zijn € 40,--. Hierin is alles begrepen: cursus, lesboekje, examen.
Vervolgens kost een herhalingsles € 15,--. Deze is één avond per jaar en duurt 2,5 uur.
De kosten kun je bij bijna alle zorgverzekeraars indienen en krijg je dan terug.
Voor leden van SCMH worden de cursus en lessen betaald door SCMH.
Hannie van Teeffelen en Rens Parker-Verhoeven gaan deze cursussen AED/reanimatie en de
herhalingslessen verzorgen in de sportkantine van SCMH in Mariaheide.
Je kunt je aanmelden door bijgevoegd formulier volledig ingevuld in de brievenbus te doen op
Struikhei 16 in Mariaheide of d.m.v. een mailtje naar: Marie-José van de Graaf, cvd.graaf@home.nl.
Dit graag vóór 5 oktober 2021.
Wij streven naar 10 cursisten in de omgeving van iedere AED in Mariaheide.
Dit zou de optimale dekking zijn en goede hulp, indien nodig, garanderen.

U DOET TOCH ZEKER MEE????
p.s. voor herhalingslessen worden de betreffende leden via mail benaderd.
Dan zijn er in Mariaheide en bij SCMH ongetwijfeld ook mensen die BHV (bedrijfshulpverlening)
hebben.
Wij willen in Mariaheide heel graag een openbare lijst hebben waarop gecertificeerde AEDbedieners alsook gecertificeerde BHV-ers vermeld staan met naam, adres en telefoonnummer
(b.v. Marie-José van de Graaf, Struikhei 16, 5464 VW Mariaheide, tel. 06-26646866)
In het kader van de privacywet mogen we niet zomaar openbare lijsten maken dus gaan we tijdens
de cursussen/herhalingslessen vragen of je toestemming geeft om op deze lijst genoemd te worden.
Aan BHV-ers uit Mariaheide willen we vragen of zij bij Marie-José van de Graaf (zie hierboven)
schriftelijk willen aangeven dat we hun naam, adres en telefoonnummer op de lijst mogen
vermelden.
Deze lijst zal in D’n Brak en in de sportkantine van SCMH komen hangen.
Alvast heel hartelijk dank.
Mariaheide Hartsave
Toinne van den Boogaard, Mark Leenders en Marie-José van de Graaf.

Aanmelden cursus AED/reanimatie 2021 in de sportkantine
van SCMH, Mr. Schendelerstraat 12 in Mariaheide:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer / mobiele nummer: ………………………………………………………………………………….

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Datums (van 19.30 uur tot 22.15 uur):
1. Maandag 8 november 2021 en maandag 15 november 2021
2. Dinsdag 9 november 2021 en dinsdag 16 november 2021
(s.v.p. aankruisen welke van datums je kunt. Het liefst meerdere opties.)
(combinatie van b.v. eerste datum 1 met tweede datum 2 is NIET mogelijk)
__________________________________________________________________________________

