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Jaarverslag 2016 

Januari 
De familie (Hennie) van Dinther van Hepa heeft een AED met buitenkast geplaatst tegen het huis van 
hun woonhuis aan de Bergstraat 35a.  
 
Februari 
De AED van NAS aan de Heesterseweg 43 in Geffen hangt voortaan in een buitenkast en is daarmee 
24/7 beschikbaar voor burgerhulpverleners. Ook de AED van de Familie de Veer aan de Peppeldreef 
7 hangt voortaan in een buitenkast. Bij Ernis / Bouwbedrijf van Rooij aan de Veldstraat 31a in Geffen 
is ook een AED in een buitenkast geplaatst. 
 
Maart 
Bij Garage van Heesch aan de Elst 18 hangt vanaf 8 maart een buitenkast met daarin een Zoll AED. 
Op 15 maart werd de AED bij de Move2Bfit in een buitenkast. Ook bij Jumbo van der Sangen aan het 
Aloysiusplein 1 is op 15 maart een Zoll AED in een buitenkast geplaatst. Met name tijdens 
evenementen is dit ook een belangrijke locatie. Op 25 maart is ook de AED van van Wanrooij Bouw & 
Ontwikkeling in een buitenkast geplaatst. Ook deze locatie is, zeker voor het poldergebied, een 
belangrijke positie. 
 
April  
Op 8 april werd ook de AED bij van Schijndel Bouwgroep in een buitenkast geplaatst. 
 
Mei 

Op 26 mei werd bij de Familie Bouwens aan de Simon van den Berghstraat 42 de 14e AED in een 

buitenkast  geplaatst. 
Op 27 mei heeft de 100ste burgerhulpverlener zich aangemeld bij HartslagNu.nl een memorabel 
moment. 
 
Augustus 
Per 1-9-2016 zullen, tijdens de basis- en herhalingscursussen reanimatie / AED gebruik de nieuwe 
richtlijnen worden gebruikt. 
 
September 

Op 15 september werd bij de Familie van den Berg aan de Molenstraat 22 de 15e AED in een 

buitenkast  geplaatst. 
 
Oktober 
Stichting AED Beheer presenteert zijn gloednieuwe film met o.a. Geffenaren die gereanimeerd zijn of 
hebben gereanimeerd. Om het filmpje te bekijken ga dan naar het volgende webadres 
https://youtu.be/t4mPExL5CAU 
 
November 
Tijdens de finaleavond van de Rabo ClubKas Campgane op 3 november kreeg  Stichting AED Beheer 
Geffen maar liefst 333 stemmen en daarmee maar liefst het bedrag van  € 1.665,- !!! 
Op 26 november hebben we een succesvolle informatiemarkt gehouden in de brandweerkazerne in 
Geffen. Informatiemarkt groot succes (http://www.janenjanmedia.nl/2016/11/groot-succes-
informatiemarkt-hart-veilig-geffen/) 
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