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Nieuwe website www.wijkgenseler.nl

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van onze website
www.wijkgenseler.nl
De oude website, die vele jaren zijn nut heeft gehad, is technologisch achterhaald en is in
een nieuw jasje gestoken. Niet alleen via de website willen we u informeren maar ook via
Social Media zoals Facebook, Twitter en via de mail.
Daarvoor is het natuurlijk van belang dat je ons voor Facebook een vriendschapsverzoek
stuurt en en ons volgt via Twitter. Ook willen we graag je e-mail adres hebben, zodat we je in
het vervolg de nieuwsbrief en andere interessante zaken via de mail kunnen laten weten.
Op de website kun je onder het knopje “Nieuwsbrief” je opgeven door naam en e-mailadres in
te voeren.
Eveneens zijn er nieuwe fotoalbums geplaatst op de website. Hebt je leuke foto‛s van de wijk
of gebeurtenissen, schroom dan niet deze aan ons op te sturen. Wilt je zelf een foto die op
de website staat graag hebben, mail ons dan.
Tevens bestaat er de mogelijkheid op het prikbord berichtjes achter te laten.
Voor onze trouwe sponsoren is er een sponsorbord gemaakt.
Graag horen we van je wat je van de website vindt. Hebben jullie aanvullingen, verbeteringen,
suggesties? Laat het ons weten via info@wijkgenseler.nl
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AED in de wijk het Genseler
Vorig jaar hebben wij in de december nieuwsbrief aan jullie gevraagd een mening te geven
over de noodzaak van een Automatische Externe Defibrillator, kortweg AED. Dit hulpmiddel kan worden ingezet bij hartfalen, waardoor de overlevingskans wordt vergroot.
De respons op de vraagstelling was zeer miniem. Slechts enkele bewoners hebben aangegeven dat zij een dergelijke aanschaf de
moeite waard vinden en daarnaast is er een
bewoner die als hulpverlener bereid is om de
noodzakelijke training te volgen om het apparaat te kunnen bedienen.
Hiermee komt het totaal aantal mensen dat
werkelijk het apparaat wil en kan bedienen in
onze wijk op 5. Dit is te weinig . Volgens de
gehanteerde normen zouden we minimaal 12
mensen in de wijk moeten hebben.
HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. HartslagNu vervangt de alarmeringssystemen AED-Alert en AED-Locator. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in een van deze twee systemen zijn nu opgenomen in HartslagNu.HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een
samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van
burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto ‘Van
elkaar, met elkaar en voor elkaar‛ streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.
Op de website www.hartslagnu.nl, of www.twentehartsafe.nl, kunt u lezen wat en hoe de alarmering in zijn werk gaat als er via 112 melding wordt gemaakt van een hartstilstand en wat er
voor nodig is om als hulpverlener op te treden.
Om binnen de wijk de gewenste duidelijkheid the krijgen over wat nu de werkelijke behoefte
is om een AED aan te schaffen en wie mogelijk belangstelling in voorkomende gevallen als
hulpverlener op te treden voor het bedienen van de AED gaan zullen we deze herfst binnen
de wijk de deuren langs gaan met de volgende vragen:
1.
2.
3.

Vindt u een AED binnen onze wijk het Genseler belangrijk?
Bent u bereid een eenmalige financiële bijdrage te doen?
Hebt u er belangstelling voor om als hulpverlener noodgevallen opgeroepen te worden
voor het bedienen van de AED?

Voor belangstellenden zal er een aparte informatieavond gehouden worden om uit te leggen
wat er van een hulpverlener wordt verwacht.
Daarna kunt u dan definitief de beslissing nemen.
Nadat we alle reacties binnen hebben zal het bestuur een besluit zal nemen om wel of niet
tot aanschaf over te gaan.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet nu al contact op te nemen via: info@wijkgenseler.nl
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19e editie volleybaltoernooi
groot succes!
Op zaterdag 29 juni werd door het wijkcomité ‛t Genseler de 19e editie van het jaarlijkse wijkvolleybaltoernooi georganiseerd.
13 volwassenen- en 4 jeugdteams hadden zich opgegeven om te strijden om de Genselerbokaal.
In 2 poules werd er door de volwassenen gestreden om een plaats bij de laatse vier. Dit waten
het Merwede A-team, Maathuis, Rijstraat 1 en Hunze 2. Uiteindelijk werd de finale gespeeld
tussen het Merwede A-team en Hunze 2, met als winnaar het Merwede A-team.
Bij de jeugdteams werden de Twickel Girlzzz de winnaar.
Op de foto het winnende Merwede A-team, met links het teleurgestelde Hunzestraatteam
dat andermaal achter het net vist!

Ook de in samenwerking met CREA georganiseerde workshop was een succes en zal zeker
volgens jaar met een ander interessant thema worden vervolgd!

Kijk voor meer foto‛s op onze nieuwe website www.wijkgensler.nl!

Wijkcomite ‘t GENSELER organiseert

1 novemBER
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Doe mee aan de “griezeltocht” als je durft!
Verzamelen bij het volleybalveld aan
de Rijnstraat om 19.00 uur.

Neem je vriendje of vriendinnetje mee en
ga je zo griezelig mogelijk verkleden!
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Vragenlijst Wijkcomité ’t Genseler i.v.m aanschaf AED in de wijk:

1. Vindt u een AED binnen onze wijk het Genseler belangrijk?

Ja/Nee

2. Bent u bereid een vrijwillige eenmalige financiële bijdrage
van € 10,- te doen?

Ja/Nee

3. Hebt u er belangstelling voor om als hulpverlener noodgevallen
opgeroepen te worden voor het bedienen van de AED?

Ja/Nee

Voor belangstellenden zal er een aparte informatieavond gegeven worden over
wat het inhoudt om als hulpverlener op te treden.
4. Mogen wij uw email adres hebben om u in het vervolg via de mail
op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de wijk?

Ja/Nee

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………….Telefoon:………………………………………………………….

Dit formulier wordt in de loop van de maand november bij u opgehaald.

U mag het ingevulde formulier ook mailen naar info@wijkgenseler.nl

