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Beste vrijwilligers,  

 

Stichting Polderhart is officieel benoemd tot reanimatiepartner van de Hartstichting.  

Als bestuur zijn we er niet alleen blij mee, maar ook trots op!  

In augustus 2007 begon een werkgroep op verzoek van de gemeente Graft-De Rijp en de 

gemeente Schermer met de voorbereiding om een stichting op te richten die een netwerk van 

AED’s in de polder moest realiseren die 24/7 beschikbaar moesten zijn.  

Op 4 mei 2009 werd de stichting Polderhart opgericht. In diezelfde maand werd gestart met 

het opleiden van personen in reanimatie en AED bedienen. Sindsdien zijn 463 personen 

opgeleid door  Polderhart.  

Op donderdag 9 mei 2019 vieren we dat Polderhart 10 jaar bestaat met een speciale avond.  

   

We blijven ons best doen:  

 

- Er zijn AED’s verplaatst. O.a. in Stompetoren zijn de AED’s die aan de gevel van 

Univé hingen en bij het Schermer Wapen verplaatst naar de brandweerkazerne, 

Dres 36 en de Schermeerstraat 15.  

- Kijkt u eens voor alle locaties van de 28 Polderhart AED’s op 

http://polderhart.com/schermer.html (voor de Schermer) en op 

http://polderhart.com/graftderijp.htm (voor Graft-De Rijp).  

- Diverse AED’s hangen in nieuwe kasten. Sommige hebben een pincode: 1234. Deze 

pin geldt voor alle kasten met een code. Makkelijker kunnen we het niet maken.  

- Bij Sporting S in Schermerhorn hebben we in september weer een opleidingsavond 

gehouden: 11 geslaagden!  

- Bij voldoende belangstelling organiseren we een nieuwe opleidingsavond. Kent u 

iemand, die opgeleid wilt worden? Laat het ons weten! Eigen bijdrage is 15 €.  

- De herhalingslessen zijn nog steeds gratis.  

     

Indien u nog niet herhaald heeft, kunt u zich nog opgeven via info@polderhart.com.  
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