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Beste buren,
We hebben een AED in onze polder!
22 oktober is onze AED officieel in gebruik genomen en aangemeld bij Hartslagnu.nl. Ons Polderhart
heeft de AED aangevraagd en gekregen van de Stichting Jacco Versluis te Woerden. Tot voorkort was
er slechts in Kockengen en op de Putkop te Harmelen een AED te vinden. Dat is voor onze polder te
ver voor een levensreddende actie bij hartfalen. Nu is er een AED op Gerverscop 5 bij het gemaal.
Bovendien hangt er sinds kort ook bij Senpatiek op de laag-nieuwkoop 30 een nieuwe AED, en voor de
Rodendijk en de hoge huisnummers op de Gerverscop is die het dichtste bij.

Foto: Met veel dank aan Stichting Jacco Versluis nemen de Ons Polderhart-ers de AED in gebruik.

AED gebruik en reanimatiecursus
Bij nood kan en mag een AED in beginsel door iedereen gebruikt worden. Als je de AED pakt geeft het
apparaat je vanzelf stembegeleiding die voldoende is om het apparaat te kunnen gebruiken.
Tegelijk zijn bij hartfalen de eerste 6 minuten cruciaal om zonder tijdsverlies de juiste stappen te doen.
Daarom organiseert Ons Polderhart een reanimatiecursus + AED in onze polder. 8 buren hebben zich
daarvoor al aangemeld, maar hoe meer hoe beter. Een bevoegde cursusleider zal daarvoor een avond
naar onze polder komen. De cursus kost +/- 20 Euro, waarvan Ons Polderhart de helft voor zijn rekening
zal nemen. Veel aanvullende verzekeringen vergoeden de cursus ook.

Als je de cursus hebt afgerond dan wordt je gecertificeerd. Het is dan mogelijk je aan te melden als
burgerhulpverlener, en opgeroepen te worden bij een noodgeval. Dat is zeker niet verplicht maar om
een zo groot mogelijk bereik te krijgen is het wel aan te raden. Dit gebeurt verder in anonimiteit.
Wij hopen dat je met de cursus mee wilt doen en je daarvoor aanmeldt bij info@onspolderhart.nl.
Weer een groot zonnedak erbij in onze polder
Bij de familie van Leeuwen aan het einde van de Wildveldseweg zijn vorige maand 135 zonnepanelen
geplaatst.

Foto: De voorbereidingen op het dak

Foto: Alle zonnepanelen strak in het gelid

Tim van Leeuwen: “De keuze voor zonnepanelen was niet zo lastig voor ons. Met de huidige energie
markt en de korte terugverdien tijd van de installatie was het erg aantrekkelijk. Op 11 oktober was het
zo ver, de zonnepanelen werden geleverd. De installateur kwam `s middags gelijk in actie. Op 12
oktober werden de zonnepanelen geplaatst, en op 21 oktober is de volledige groepenkast vervangen
en de installatie in werking gesteld. Nu is het alleen wachten op Stedin om de hoofd zekeringen en een
stuk grondkabel te verzwaren, zodat de installatie eventueel haar volledige vermogen van 45.000 kWh.
kwijt kan op het net. De bedoeling is natuurlijk omdat niet te laten gebeuren maar om het zelf te
gebruiken.”
Het volgende adres asbestvrij
Ook de asbestverwijdering uit onze polder gaat gestaag verder. Nu was deze oude asbestschuur van
de familie Klarenbeek/Korver Gerverscop nummer 29 aan de beurt. De komende weken gaat nog veel
meer asbest verwijderd worden.

Foto: Zorgvuldige aanpak bij verwijdering

Foto: Strak in het pak op het dak

Ook “Waterkwaliteit” krijgt aandacht van Ons Polderhart
Naast de aandacht die het bestuur komend jaar voor de transitie van de landbouw zal hebben, zijn in
de vorige nieuwbrief ook enkele nieuwe initiatieven aangekondigd: biodiversiteit, verkeersveiligheid
en buurtborrels. Het bestuur is daarnaast van plan ook aandacht voor waterkwaliteit in onze polder,
op te pakken. Over deze onderwerpen zult u de komende tijd meer van ons gaan horen.
Met subsidie opslag van opgewekte energie in onze polder?
De Provincie Utrecht wil met subsidie voor opslag van energie meer grote zonnedaken bij boeren
mogelijk maken. Deze nieuwe subsidie kan oplopen tot 45% van de kosten die nodig zijn voor de opslag
van opgewekte duurzame energie. Het bestuur denkt dat dit interessant is voor de grote zonnedaken
in onze polder. Een aantal dakeigenaren heeft al aangeven hier interesse voor te hebben.
Ons Polderhart gaat daarom een informatiebijeenkomst organiseren voor belangstellenden.
Als je interesse hebt kun je je opgeven via info@onspolderhart.nl.
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) vergeten mee te sturen
In de vorige nieuwbrief deden we verslag van de ALV en we zouden ook de notulen van de ALV
meesturen. Helaas zijn we vergeten dat ook te doen. 😊 Daarom nu alsnog.
Herhaling oproepen
We merken nog niet veel reacties te krijgen op de vragen die we via de nieuwsbrief aan onze leden
stellen. Dat is jammer want om de gezamenlijke regie in onze polder vorm te geven heeft het bestuur
jullie reacties, bezwaren en ideeën nodig: Juist samen staan we sterker.
•

•
•

Wie wordt de opvolger van Gert?
Gert Vendrig (Gerverscop 30) zoekt een opvolger als collectant voor de
Kankerbestrijding. Hij heeft dit werk jarenlang gedaan en zoekt nu een jonger
opvolger. Is deze mooie taak Iets voor jou? Meld je dan graag bij Gert: 06-14818725
Buurtborrels
Het moet toch niet moeilijk zijn om zo nu en dan een buurtborrel te organiseren?
Heb jij een goede locatie? De Ons-Polderhart-feestcommissie helpt mee!
Waar vindt in juni 2023 de Algemene Ledenvergadering plaats?
Afgelopen juni hadden we samen een Algemene Vergadering én een feestelijk middag
bij de familie van Leeuwen aan de Wildveldseweg.
Wie wil in juni 2023 de gastheer zijn van de Algemene Ledenvergadering?
-----

Wil jij reageren op een van de onderwerpen in deze nieuwsbrief, wil je actief meedoen, of heb je een
vraag of opmerking aan het bestuur, stuur dan een email naar info@onspolderhart.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans, Kees, Tim, Martin, Jan-Willem, Joost, Danielle en Arnold

