
  

  
AED actie voor Reeuwijk-Dorp 
 
 
Twee jaar geleden is er begonnen met de bouw van 9 huizen op het voormalige terrein van 
discotheek City Life. Een prachtig hofje met de naam Kerkvliethof. 
 
Inmiddels zijn (bijna) al de 9 woningen bewoond. Voor sommige hun geboortedorp. De 
meesten komen van elders. We hebben gemeen dat we het een prachtig plekje vinden en 
dat we in een heel leuk dorp terecht zijn gekomen. Aan dat dorpsgevoel willen we graag, 
daar waar mogelijk, ons steentje bijdragen. 
 
Toen onlangs alle bewoners van ons hofje bijeen waren, lanceerde Conny de Heij het idee 
om als gebaar naar de rest van het dorp een actie te starten voor een Buurt AED. Iets voor 
allen die in een cirkel om ons heen wonen. Het hele hofje steunt dit idee en net 
gepensioneerd verpleegkundige Inge Neeft heeft het op zich genomen dit uit te werken. Zij 
is ook burgerhulpverlener. 
 
Beide initiatiefnemers komen uit de zorg en weten als geen ander hoe levensreddend een 
AED, in combinatie met burgerhulpverlening, kan zijn. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Hoe 
eerder er gestart wordt met reanimeren, des te hoger worden de overlevingskansen. De 
ambulance zorg in Nederland is zeer goed georganiseerd, maar er zijn binnen 6 minuten is 
vaak niet mogelijk. 
 
Deze AED zal aanvullend zijn aan de AED’s die Reeuwijk-Dorp al heeft. De AED op 
Kerkvliethof zal (in combinatie met de daar wonende burgerhulpverlener) een groot deel 
van het dorp kunnen bestrijken, maar vooral  de Nieuwdorperweg tot aan Reeuwijk-Brug. 
Deze AED zal worden aangemeld  bij 112 en dus 24/7 beschikbaar zijn voor 
burgerhulpverleners en buurtbewoners die de code weten. 
 

Hoe kunt U helpen? 

Samen levens redden  

in onze wijk/ons dorp.  

      Doe je ook mee? 



 
Door ruim te doneren en zo ons dorp nog veiliger te maken. 
Het is gemakkelijk en binnen 6 minuten te doen: 
 

1. Ga naar www.Buurtaed.nl 
2. Zoek actie: Kerkvliethof 
3. Druk op de knop: DONEER 
4. Kies u bank en via iDeal is het zo geregeld. 

 
Wacht niet te lang. De actie sluit 12 juni. Philips doneert alleen €1.075,-- als het geld voor die 
tijd binnen is. Lukt dat niet, dan krijgt u uw geld teruggestort. 
 
We hebben nog €510 nodig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Inge Neeft (links) en Conny de Heij (rechts) 
 

Voor informatie kunt u terecht bij Inge Neeft – inge@neeft.com – 06-21422018 
 
De stand op 31 mei 16:00 uur: 

 

http://www.buurtaed.nl/
mailto:inge@neeft.com

