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Ina’s Snackbar
Voor de lekkerste
zelfgemaakte patat,
en heerlijk softijs
in de smaken
vanille en advocaat.

Tot ziens

in Hoek van Holland
Strandweg 559, Hoek van Holland, Tel: 0174 - 38 64 29

Lokatie
Het Vispaleis is gevestigd aan
de Koningin Emmaboulevard en
omvat het fraaie zeefrontgebied
met een overdekte serre met
uitzicht op de Nieuwe Waterweg.
Openingstijden:
Ma t/m zo: 11:00 - 20:30 uur
Van november tot maart zijn wij
op maandag en dinsdag gesloten.
In overleg kunnen wij geopend zijn.

Koningin Emmaboulevard 1
3151 HG Hoek van Holland
Telefoon: 0174-385555

Zeekant 53
T 0174 310 730
E info@zonenzand.nl
W www.zonenzand.nl
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DE NIEUWE WIJN- EN SPIJSBELEVING
aan de kust van Hoek van Holland.
Een heerlijke Italiaanse keuken,
mooi wijnassortiment, warme ambiance
en een ongedwongen sfeer.

Zeekant 41, Hoek van Holland
Tel.: 0174 - 820 906
info@strandclubrozee.nl
www.strandclubrozee.nl

hoek van holland
Voor alle (oud)leden staat
er nog een interessant stuk over
‘HET ZIEKENVERVOER IN DE REGIO’
in de vorige eeuw op de USB stick.
Met dank aan de HHS Uitgeverij
(in opdracht van Witte Kruis Holding BV)
en de auteur Hans Waldeck
die ons toestemming gaven
om dit deel uit het boek te gebruiken.

Feliciteert de EHBO
Hoek van Holland met
het 100 jarig jubileum.

Prins Hendrikstraat 382
3151 AW Hoek van Holland
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Proficiat......
Hoekse EHBO 100 jaar!
Het is mij een eer en waar genoegen om het bestuur en de leden
van de Hoekse EHBO vereniging namens de gebiedscommissie
van Hoek van Holland te mogen feliciteren met het 100-jarig
bestaan van hun vereniging. Voorwaar een mijlpaal die maar
voor heel weinig instanties is weggelegd.

N

atuurlijk ook felicitaties aan de Hoekse bevolking en het bedrijfsleven
want in onze kleine gemeenschap kent iedereen wel iemand van
de EHBO of heeft vroeg of laat met de mannen en vrouwen in de mooie
gele pakken te maken gehad. Ze zijn immers bij vrijwel alle openbare
festiviteiten aanwezig en daar waar nodig, bieden zij troostende woorden,
behandelen onfortuinlijk opgelopen kwallenbeten, plakken een pleister of
leggen een verband. Onze EHBO vrijwilligers zijn ook volledig opgeleid om,
met hun gedegen kennis van reanimatie, zo nodig levens te kunnen redden.
Tijdens de strandopening en op mooie stranddagen, bij de
kofferbakverkoop, op Koningsdag, bij de Sinterklaas in– en uittocht, de
Avondvierdaagse.... maar ook bij sportevenementen, noem het maar op,
ze zijn altijd paraat om de zorg te verlenen daar waar dat nodig is.
Dank voor alles wat jullie de afgelopen 100 jaar voor De Hoek hebben
gedaan en alvast dank voor alles wat de EHBO nog voor ons gaat doen.
Namens de gehele gebiedscommissie een fijn jubileum toegewenst!
De voorzitter van de gebiedscommissie, Klaas de Koning
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Naar aanleiding van het vergaan van de reddingsboot Prins der Nederlanden op
16-1-1929 werd deze foto gemaakt. Boven v.l.n.r.: Arie de Hoog, Nico Kortsmit, Jan
Mondt, Wout Benard, Jan de Zeeuw, Jan van Mastrigt, Phulp Oprel, Oep Seekles.
Onder v.l.n.r. het bestuur: Kees van Mastrigt, Jac. Oprel, Dr. K. Knip, Janus van
Mastrigt, Hannes Edeling en JanDekker.

8 Voorzitter van de EHBO vereniging

Vrijwilliger zijn is
een goed gevoel
Hoe klein is jouw verleden bij een vereniging die 100 jaar
bestaat en dus geboren is 40 jaar voor dat jezelf het levenslicht
mocht zien. In 2012 werd ik benaderd om de opengevallen
functie van Voorzitter te vervullen, omdat er geen kandidaten
vanuit de vereniging beschikbaar waren.

I

k heb na enige overwegingen ingestemd, want als je partner al reeds in
een vereniging actief is moet je relatie krasbestendig zijn en een deukje
kunnen weerstaan. Na een unanieme stemming op de leden vergadering
2012 zit ik nu reeds in mijn 2e termijn sinds 2015 en mag dan ook deze
grandioze club presenteren op het jubileum, maar dat gaat niet zonder de
steun van een goed commissie.

Het bestuur: Ineke Lange, Rob Lange, Jan de Groot en Henk Goedhart.
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Vrijwilliger zijn,
			
			
			
			
			

is vrijwillig maar niet vrijblijvend,
is verbonden maar niet gebonden,
is onbetaalbaar maar niet te koop,
is positief denken,
is positief doen met als enige doel voor de ander en jezelf
EEN GOED GEVOEL

Dat is ook het gevoel wat ik er aan over hou of het nu is voor de
strandploeg, evenementenploeg of de combinatie op de opening van het
strandseizoen. Daarbuiten is er ook nog een instructeurskorps, maar
vooral niet te vergeten de bestuursleden die jou als buitenstaander naar
binnen halen.
Dan heb je het contact met de bijzondere leden, de oudste Alfred Hut (oud
huisarts), de man die altijd EHBO Hoek van Holland heeft geademd Cor
Nieuwenhuizen, maar ook Koos Mostert, Peter Coomans en leden die de
vereniging onvrijwillig hebben verlaten door overlijden, daarin wil ik zeker
Leo Vermeulen niet vergeten. In deze verenigingen zijn er mensen achter de
schermen actief, maar zeker belangrijk Loet Speksnijder onze huismeester.
Dus op 28 mei, zal ik trots maar ook nederig de felicitaties van 100 jaar
behulpzaamheid in ontvangst nemen.
Rob Lange, voorzitter

10 Geschiedenis 1916-1986

Het ontstaan van de EHBO
Tijdens een internationaal medisch congres in 1881 te
Londen werd bekend, dat door Johanniter Ridders de
“St. John‘s Ambulance Association” was opgericht. Deze
vereniging richtte verbandposten in en organiseerde
EHB0-cursussen. In 1887 hadden reeds 100.000 mannen en
vrouwen, met goed gevolg, examen gedaan.

D

e Duitse professor Von Esmarck richtte in 1882 naar aanleiding van
bovenstaand succes, een soort gelijke vereniging in Duitsland op. Hij
kreeg grote bekendheid door zijn activiteiten voor het EHBO onderwijs,
o.a. door het laten drukken van lesplaten, het maken van een handleiding
voor de cursussen en het ontwerp van de driekanten doek. Er was ook
een Nederlandse vertaling die vele jaren de belangrijkste handleiding was
voordat in 1912 het Oranje Kruisboekje verscheen.
EHBO in Nederland
Pas in juni 1893 is op initiatief van Dr. C.B. Tilanis jr. een circulaire
verspreid, die tot gevolg had dat de eerste EHBO vereniging werd opgericht;
de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. De eerste voorzitter
Dr. C.B. Tilanis jr. greep, tot zijn dood in 1943, elke gelegenheid aan om de
EHBO te propageren.
Het initiatief van de vereniging vond al snel navolging. Organisaties zoals
het Groene Kruis, het Witte Kruis, het Wit-Gele Kruis en het Rode Kruis
gingen ook cursussen organiseren. Iedere arts leerde de cursisten
wat hij persoonlijk meende dat ze weten moesten. Deze situatie was
niet bevorderlijk voor de goede naam van de EHBO. In 1909 nam Z.K.H.
Prins Hendrik het initiatief tot het oprichten van de Kon. Nat. Bond voor
Reddingwezen en EHBO:”Het Oranje Kruis”. De uniformiteit van de
opleidingen was daarbij een belangrijk streven. In 1910 werd bij Koninklijk
Besluit een staatscommissie ingesteld voor het samenstellen van
richtlijnen voor cursussen voor hulpverlening bij bedrijfsongevallen. De
eerste druk van de handleiding het “oranje kruis boekje” verscheen in
december 1912. Er moesten echter nog meer stappen worden gezet om
verenigingen en personen op één lijn te krijgen.
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Enkele belangrijke data zijn:
•
1912 Het instellen van de Eenheidscommissie
•
1924 Regeling voor het onderwijs in EHBO
• 15-10-1937 Het instellen van het Eenheidsdiploma.
• 2- 1-1949 Oprichting van de Katholieke Bond voor EHBO
• 7- 5-1951	Goedkeuring van het Eenheidsdiploma bij beschikking van
de staatssecretaris van Volksgezondheid.
•
1977	Door wijziging in het Veiligheidsbesluit is geregeld dat er op
25 werknemers tenminste een persoon een geldig EHBO
diploma moet hebben.
EHBO in Hoek van Holland
Naar aanleiding van de ramp met het stoomschip “Berlin” op 21-2-1907,
kwamen een aantal inwoners bij elkaar om een comité te vormen voor het
verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Onder leiding van Dr. S. Diamant
werd er een aantal uren per week geoefend en ter plaatse hulp verleend
bij ongevallen. In 1910 is deze groep uiteen gevallen, vermoedelijk door het
vertrek van deze arts.

De moeizame berging van de stoffelijke overschotten van de opvarenden van de SS
‘Berlin’ op een railkar over de Noorderpier van Hoek van Holland.
Bron: Collectie Brigitte de Weers-van Elswijk, Hoek van Holland
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Op 27-3-1916 is er een debat in de Rotterdamse gemeenteraad.
De overheid wil de hulp in eigen hand nemen maar stelt het op prijs
wanneer zij de medewerking krijgt van een plaatselijke organisatie. Om
aan deze wens gevolg te geven houdt het voorlopige comité, onder leiding
van de heer H. Ydo, op 27-7-1916 een vergadering in Hotel “Harwich”, om de
vereniging officieel op te richten. Tijdens deze vergadering waar naast de
voorzitter nog 23 leden aanwezig waren. De statuten en het huishoudelijk
reglement worden ontworpen. Het bestuur wordt met meerderheid van
stemmen samengesteld,uit werkende en gewone leden: Voorzitter H. Ydo,
secretaris A. v. Doorn, penningmeester P. Soeteman en de commissarissen
M. Kruizinga en C. v. Mastrigt. De medisch leider wordt Dr. J. Rijken,
huisarts van Hoek van Holland. Het doel van de vereniging zal het verlenen
van eerste hulp bij ongevallen in het algemeen zijn, maar in het bijzonder
de hulp bij ongevallen aan boord van schepen en bij scheepsrampen.
Voor dit laatste doel worden 13 gediplomeerde leden aangesteld in de
Reddingsbrigade EHBO van Hoek van Holland. Deze leden stonden onder
welke weersomstandigheden dan ook, bij nacht en ontij paraat om zieken
en gewonde scheepslieden te helpen.

Een raderbrancard, zoals die ook in Hoek van Holland gebruikt is.
Bron: Collectie K.J.J. Waldeck, De Wijk
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Na de eerste wereldoorlog ging Hoek van Holland zich als badplaats
ontwikkelen en de EHBO leden kregen er een taak bij. Paraat staan en hulp
verlenen als er tussen de duizenden zonaanbidders en baders, gewonden
of drenkelingen vallen. In de winter waren er de scheepsrampen en zomers
de recreanten; grote tegenstellingen waaraan vele leden hun handen vol
hadden.
Naast deze activiteiten beleefde de Hoekse EHBO een rustige periode tot
Dr. J. Rijken in 1921 te kennen gaf dat hij Hoek van Holland ging verlaten.
De leider viel weg en toen in 1923 ook de voorzitter J. Ydo overleed en de
penningmeester C. Weenig, tijdens zijn werkzaamheden op de reddingsboot
Pr. v. Heel, om het leven kwam leek er een einde gekomen aan deze
broodnodige hulpverlening. Toch wist men tijdens een ledenvergadering op
28 april 1923 met slechts één stem meerderheid de vereniging te redden.
Het toen gekozen nieuwe bestuur bestaande uit: de heren J. Oprel,
J. van Mastrigt, G. Edeling, A. Prins en Mej. Vermeer, kreeg de zware taak
om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Dr. K. Knip, vervanger van
Dr. Rijken, werd bereid gevonden om de medische leiding op zich te nemen.
De hulpverlening kwam weer op gang zoals blijkt uit de verslagen van het
jaar 1925: Begin januari werd de hulp ingeroepen bij een verkeersongeval
waarbij één van de inzittenden van de auto in de moddersloot was vast
komen te zitten. In dezelfde maand was er een ontploffing aan boord van
het Engelse stoomschip “Teesdale”. Een aantal opvarenden werd met
ernstige brandwonden aan land gebracht en naar Rotterdam vervoerd.
Op 9 maart volgde de stranding van het s.s. “Soerakarta” en de daaraan
gekoppelde ramp met de sleepboot “Schelde” waarvan de sleepkabel
brak, in de schroef kwam en hierdoor stuurloos op het Zuiderhoofd terecht
kwam. Na vele pogingen wist men 6 mensen te redden. Op 11 maart moest
men weer naar de “Soerakarta”, dit keer om de kapitein op te halen die
daar met een gebroken been aan boord lag.
Op 22 maart een auto ongeval, waarbij een slachtoffer met een open
beenbreuk. Op 13 april werd er hulp verleend aan een dame, in de duinen,
die daar met een gebroken been lag. Begin mei werd er hulp verleend aan
de opvarenden van het Amerikaanse stoomschip “Hoven”. Op 12 mei, een
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ernstig ongeval op de Harwichsteiger, een spoorwegarbeider loopt aan
beide benen gecompliceerde breuken op. Tijdens het badseizoen wordt
64 maal eerste hulp verleend, waaronder een ernstig ongeval.
Op 9 september word de hulp ingeroepen op het s.s. “Gouwestroom” en
op 24 september op het s.s. “Trithjof”. Er was hard gewerkt dat jaar, maar
helaas was het aantal brigadeleden ingekrompen tot slechts 9 personen.
In de volgende jaren komen er gelukkig weer een aantal jonge leden bij.
De hulpvraag en verlening blijft, zoals over het jaar 1925 staat beschreven.

Motorreddingboot ‘Koningin Juliana’ in de Berghaven van Hoek van Holland.
Kees Campfens, hulpmachinist van het lichtschip ‘Goeree’, werd met een
acute blindedarmontsteking na een moeilijke tocht bij orkaankracht met de
reddingboot aan wal gebracht. Vlnr zijn herkenbaar: Henk de Weers (walbaas
met pet en reddingvest), Phulp Oprel, onbekend, Kees Roon (met pet), Adriaan
Dekker (walbaas), Rien van Leeuwen, onbekenden. De krant schreef in die
dagen: ‘De onverschrokken acht bemanningsleden van de reddingboot leverden
in een baaierd van hoge zeeën een mooie prestatie van vakmanschap en
doortastendheid’.
Bron: Collectie Brigitte de Weers-van Elswijk, Hoek van Holland
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De jaarvergaderingen van de vereniging werden in “Hotel Amerika”
gehouden. Hier volgen een aantal belangrijke punten uit de verslagen van
de beginjaren:
1917	Tijdens de rondvraag wordt er gevraagd om de prijzen van
verbandmiddelen in rekening te brengen. De voorzitter deelt mee
dat prijsopgave door het bestuur is ontvangen en dat zij afschriften
naar de leden zal sturen.
		De heer C. Das neemt het penningmeesterschap van de heer
Soeteman over nadat hij gekozen is met 18 van de 24 stemmen.
1918	Aanwezig 31 leden. Dr. Rijken wordt als leider van de brigade
bedankt voor zijn inzet. De vereniging bloeit! De circulatie van het
tijdschrift “Het Reddingswezen” loopt niet. Er wordt overwogen om
3 abonnementen voor de vereniging te nemen.
1919	Aanwezig 24 leden en 1 beginneling. Het rondgaan van het
tijdschrift loopt nog niet naar ieders tevredenheid. De voorzitter zal
zich nogmaals inzetten. Graag hadden 2 leden iets meer gehoord
over de wedstrijd, maar deze is los van het bestuur bezocht dus
feitelijk heeft het bestuur niets te rapporteren.
1920	Een woelige vergadering waar een felle discussie wordt
gevoerd over het wel of niet verlenen van vergoedingen bij
oefeningen of hulpverlening. Ook de bestuursverkiezing
loopt niet erg soepel .
1921 	Aanwezig 15 leden, de voorzitter is ziek en C. v. Mastrigt neemt zijn
taak over. Dr. Rijken deelt mee dat de nieuwe cursus is begonnen
met 5 mannelijke en 2 vrouwelijke leden. Er worden afspraken
gemaakt over het gebruik en navullen van de verbandtrommels.
Er zal een schoolbord met ezel aangeschaft moeten worden, te
gebruiken bij de cursus.
1926	Wordt met algemene stemmen besloten dat de Hoekse EHBO met
ingang van 1-1-1927 als lid van de Rotterdamse Bond van EHBO
verenigingen zal toetreden. De contributie wordt vastgesteld op
f 2,50 per jaar. Door dit lidmaatschap verwacht het bestuur grote
veranderingen. Zo zal er een archief moeten worden aangelegd
en zullen gelden beschikbaar moeten komen om deze kosten te
bestrijden. De leden zullen jaarlijks een bedrag op moeten gaan
brengen naargelang er nodig zal zijn.

‘De Hoekse
Vishandel’

Het gehele jaar
ff-Tijd voor jezelf
op het strand.
Strandclub ff-Tijd | Zeekant 91
3151 HW Hoek van Holland
0174 383341 | www.ff-tijd.nl

Stationsweg 5, 3151 HR
Hoek van Holland
openingstijden
ma-zo: 07:00 - 20:00 uur
T 0174 385 166
E hoeksevishandel@gmail.com
Vraag niet hoe het kan, profiteer er van!

Ook voor uw heerlijke salades:
Zalm - Haring - Tonijn - Gamba’s in Dille - Krab etc.

Hoe lang blijft u nog lopen
met (chronische) pijnklachten?
Veel mensen lopen lange tijd met pijnklachten die prima te verhelpen zijn. Ze denken dat
deze klachten er nou eenmaal bij horen en laten zich niet behandelen, ondanks dat hun
aanvullende zorgverzekering de kosten van fysiotherapie volledig dekt. De fysiotherapie
heeft de laatste jaren niet stilgestaan in de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.
Zo zijn veel klachten van het bewegingapparaat goed te behandelen met shockwave of dry
needling. Wij van Fysiotherapie Hoek van Holland hebben de kennis en apparatuur in huis.
We hebben een ruime ervaring in het behandelen met shockwave therapie en zien veel
patiënten die na jaren van klachten pas een afspraak maken. Ze staan er dan van versteld
dat de klachten na 4 tot 5 behandelingen weg zijn. “Was ik maar eerder gekomen”, horen
we vaak. Blijf niet lopen met die vervelende klacht waar u elke ochtend mee opstaat en
maak vandaag nog een afspraak bij een van onze fysiotherapeuten. Kijk op onze website,
www.fysiotherapiehoekvanholland.nl voor meer informatie over uw aandoening en
behandelmethoden. Of loop bij ons binnen aan de Prins Hendrikstraat, nummer 168.
Bellen voor een afspraak kan ook, met of zonder verwijzing: 0174-383851.
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1927	Wordt A. de Hoog toegelaten tot aspirant-lid en Mondt en Seekles
worden van aspirant-lid tot lid van de vereniging aangenomen.
1928	Besluit men dat alle leden persoonlijk abonnee van het
bondsorgaan “De Brigade” moeten worden.
1929	Worden door de secretaris mededelingen gedaan over de
voorgestelde samenwerking met het Rode Kruis.
Op 25 maart 1937 is er een extra vergadering waar men voorbereidingen
treft voor een algemene lezingavond voor de ingezetenen van Hoek van
Holland in verband met de wereldtoestand en het steeds dreigendere
oorlogsgevaar. De bevolking moet gaan beseffen wat hun te doen staat
als het zover is. De EHBO zal zo snel mogelijk een oefening moeten gaan
houden in de duinen, omdat zij hier het minst last hebben van het publiek.
Voor deze oefening zouden 17 gasmaskers beschikbaar zijn. In overleg
met Rotterdam wordt in de hulpsecretarie een evacuatieplan voorbereid.
Het plan blijft voorlopig geheim. Burgers worden als vrijwilliger voor de
luchtbeschermingsdienst aangetrokken, de brandweer krijgt uitbreiding
en in samenwerking met de EHBO wordt er een hulpverleningsplan
opgesteld. Op verschillende plaatsen worden schuilkelders gemaakt en
verbandposten ingericht. Achter de hulpsecretarie wordt een medische
hulppost gebouwd met dikke muren en stalen luiken voor deuren en ramen.
Het gymlokaal in de 2e Scheepvaartstraat en het zeehospitium “Sint Jozef”
aan de ‘s Gravenzandseweg worden noodhospitaal. De brigadeleden krijgen
instructies, hoe te handelen bij aanvallen met gifgas. De Vuurtoren wordt
als waarnemingspost ingericht en op de daken van het postkantoor, het
directiegebouw aan de Oude Hoek en een winkel in de Pannenbuurt worden
sirenes geplaatst.
In de Meidagen van 1940 kreeg de vereniging met andere werkzaamheden
te maken. Hoek van Holland werd dagelijks vele malen aangevallen. De
gewonden werden verbonden en vervoerd naar de noodhospitalen. Tijdens
de evacuatie op 13 en 14 mei, waarbij een verschrikkelijk bombardement
plaatsvond, hebben de leden er alles aan gedaan om burgerij en militairen
te helpen. De burgerij, waaronder vele gewonden, moesten uitwijken
naar Naaldwijk en Honselersdijk. De gewonde Britten werden, bij
gebrek aan vervoer, dragend van het noodhospitaal naar boord van de
torpedobootjagers gebracht.
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Foto links boven: H. Nutbey, A. Dekker,
P. Oprel, H. de Weers, Dr. Lonkhuizen,
K.Kamstra, N. Korpsmit (1950)
Foto rechts boven: G.J. Edeling, K. Edeling,
H. de Weers, P.H. Oprel (1950)
Foto midden: 27 juli 1956, 40 jaar EHBO
F. Edeling, Lien Zwartveld, Mevr. Doorn,
H. de Weers, P. Röther.

Boven Rij: A. Dam, Francien Edeling, Lien Zwartveld, Henk de Weers. Staande: H. van
Ettingen, Dhr. Kaashoek, Mevr. lonkhuizen, ONB, Mevr. v/d Burg. Mew. Kortsmit, ONB,
Dhr. v/d Burg, Mevr. Doorn, P. Röther, Mevr. de Weers. Mevr. Mood. Zittend: OBK. G.J.
Edelina, sr. T. Christiaanse, Dr. J. Lonkhuizen, J. Mond, N. Kortsmit, F. de Weers, A.
Benard, P. Operel, sr. Dhr. Heistek.
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Tijdens de oorlog tot 1945 zijn de meeste EHBO-ers werkzaam geweest in
de medische dienst van de Gemeentelijke Luchtbescherming. In die jaren
is vooral veel hulp verleend aan de ongevallen die voorkwamen onder de
duizenden dwangarbeiders. Toen op 5 mei 1945 Nederland bevrijd werd,
keerde de bevolking, voor zover mogelijk, weer naar Hoek van Holland
terug en stortten de EHBO-ers zich weer op haar oorspronkelijke taak.
Tot op vandaag, weliswaar door een nieuwe generatie vrijwilligers, wordt
hulp verleend aan slachtoffers: “Bij sport, op strand, op zee of in de straat,
de Hoekse EHBO-er is altijd paraat”.
De medische leiders volgden elkaar op.
Na dokter Knip kwamen dokter J. J. van Lonkhuijzen en dokter Venker.
Thans is dokter A. W. L. Hut medische leider terwijl op de plaatselijke
huisartsen Spijker en Freriks, indien nodig een beroep kan worden gedaan.
In de naoorlogse periode verdienen twee opmerkelijke feiten de aandacht.
De samenwerking tussen de EHBO vereniging en het Rode Kruis enerzijds
en de organisatie bescherming burgerbevolking (BB) anderzijds.
Aanvankelijk was Hoek van Holland door het Nederlandse Rode Kruis
ingedeeld bij Rotterdam en bestond hier alleen uit een commissie
samengesteld uit de burgerij, die de jaarlijkse collecte verzorgde.
De toenmalige commissaris van Zuidholland van het Rode Kruis achtte
het echter wenselijk dat Hoek van Holland een afdeling zou vormen met
Maassluis en Maasland.
Dit geschiedde dan ook op 13 februari 1951 doch voordien had het wat
betreft de samenwerking van het Rode Kruis met de Hoekse EHBO
vereniging behoorlijk gestormd. Over de werkzaamheden was men het
volledig eens daar was geen enkel bezwaar, maar een afdeling onder de
naam Maassluis-Hoek van Holland was voor de toenmalige voorzitter
N.J. Kortsmit en secretaris Jan Mondt, alsmede vele andere leden der
vereniging, onverteerbaar. Een afdeling samen met `s Gravenzande de
geboorteplaats van Jan Mondt zou nog gemogen hebben maar Maassluis,
neen daar was geen gesprek over mogelijk. De toenmalige voorzitter van
de Wijkraad voor Hoek van Holland tevens hoofd van de plaatselijke BB de
heer D. van den Burg heeft zijn niet geringe diplomatieke kunnen volledig
in de strijd moeten werpen om de gemoederen te sussen en de partijen tot
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21 februari 1954
Tijdens zware mist werd Nederlandse kustvaarder door Japanner overvaren.
Een belevenis van de heer Cor van Rijn:
In de waterweg ter hoogte van de kunsthars fabriek Synres is in dichte mist de
Leuvenhaven een schip van rederij van Uden overvaren door een Japanner.
De reddingsboot heeft er mensen van gered uit het water en aan wal gebracht
in de Berghaven en toen is de EHBO gewaarschuwd om de onderkoelde mensen
warm te wrijven. Als dank voor deze handelingen kregen ze naderhand een doos
sigaren of sigaretten, men mocht zelf kiezen. Op een volgende vergadering van
de EHBO vroeg een van de leden waarom hij ze niet kreeg, maar hij was er niet
bij geweest, dus ook geen rokertje.

elkaar te brengen. Een samenwerking werd gesmeed, die tot op de huidige
dag nog van kracht is. Dit laatste kan echter niet gezegd worden over de
medewerking aan de organisatie bescherming burgerbevolking.
De BB is weliswaar door de rijksoverheid kortelings ontbonden, doch de
samenwerking met de plaatselijke EHBO vereniging was al eerder stuk
gelopen. In het kader van de bescherming burgerbevolking was Hoek van
Holland zelfstandig o.l.v. de burgermeester van Rotterdam gemachtigde
voorzitter van de wijkraad dhr D. van den Burg en ingedeeld bij de kring
Zuid- Holland II, Zijnde het Westland. Onze voorzitter was in de kring
van Westlandse burgermeesters een volwaardig lid. In de organisatie
had de plaatselijke EHBO vereniging samen met het Rode Kruis een
zeer belangrijk aandeel. Naast de nodige EHBO-ers in de verschillende
blokploegen had Hoek van Holland als enige gemeente in het Westland
twee medische teams olv een arts ter beschikking.

Felicitaties voor het 60 jarig jubileum
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Een aantal goedgeslaagde grote oefeningen werd toen gehouden en de
bevolking van Hoek van Holland kon er op vertrouwen dat bij rampen
van welk aard dan ook het apparaat tot hulpverlening paraat was. In
1959 echter na het overlijden van de heer van den Burg, meende men
van hogerhand dat Hoek van Holland uit de kring ZH II gehaald moest
worden en ondergebracht bij het Waterweggebied als onderdeel van de
kring Vlaardingen. Op zichzelf zouden de vrijwillige noodwachters met de
verandering in het belang van de bevolking wel genoegen genomen hebben.
Er was echter voor allen een onverteerbare voorwaarde verbonden, men
zou zich als vrijwilligers moeten onderwerpen aan de krijgstucht.
Unaniem werd als noodwachter voor de organisatie BB bedankt.
Het is op 27 Juli 1986 zeventig jaar geleden dat de oprichtingsvergadering
in hotel Harwich plaats vond.
De vereniging zal het heugelijk feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Met enig feestelijk vertoon zal de verjaardag worden herdacht. Ik hoop
dat ik er in geslaagd ben om via het lezen van notulen en jaarverslagen
alsmede door mijn werk als voormalig ambtenaar ter hulpsecretarie nauw
verbonden met de vereniging in het kader van de ex BB, u een duidelijk
overzicht te geven over die zeventig jaar EHBO vereniging te Hoek van
Holland.
Tijdens mijn schrijfwerk heb ik alles nog eens goed tot mij laten
doordringen met genoegen heb ik teruggedacht aan mijn vele vrienden,
die reeds overleden zijn doch in het verleden voor de vereniging van grote
waarde zijn geweest. Eenvoudige mensen met voor hun verdiensten voor
de medemens vele malen gedecoreerd. Mensen die belangeloos als
medewerkers bij het ledige der nood nimmer met name wilden worden
genoemd. Evenzo heb ik teruggedacht aan de voorzieningen ik heb ze in het
overzicht beschreven welke in tijden van nood werden getroffen.
Maatregels die in de geschiedenis zijn genomen hebben bewezen dat
ze niets voor niets genomen werden. Als ik de toestand van heden
vergelijk met die van toen, dan word ik wel angstig. Aan de overzijde van
de Waterweg een industriegebied van importantie, dagelijks drijvende
bommen door de vaarweg naar Rotterdam of door de tweede monding naar
Maasvlakte en Europoort. Met een verbod tot binnenvaren van schepen
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met een gevaarlijke lading, alleen wanneer duizenden op het strand en in
de nabijheid van de Waterweg verpozing zoeken. De enige mogelijkheid tot
vluchten, de tweebaansweg naar `s Gravenhage of via de Maasdijk naar
Rotterdam. Zeker het Rode Kruis de brandweer en niet te vergeten de
EHBO vereniging staan paraat, maar is dat genoeg alle goede bedoelingen
ten spijt.
Is het rampenplan zo het er is toereikend en uitvoerbaar?
Ik wil met bovenstaande vragen geen schaduw werpen op de verjaardag
van onze EHBO vereniging. Echter het is niet alleen een feest maar ook een
moment van bezinning.
Bij een jubileum blikken wij gaarne en met dankbaarheid terug maar tevens
moeten wij onze gedachten laten gaan over het toekomstige gebeuren.
EHBO vereniging Hoek van Holland van harte gefeliciteerd en ik hoop dat u
een lang leven beschoren is.
D. van den Burg

Richard Verdonk, Brigitte de Weers, Joke Braster, Luuc Bootsma en Wilma van Oeffelt.
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Viering zeventig jaar EHBO vereniging

24 Oud voorzitter van de EHBO vereniging periode 2000 t/m 2012

Ik kijk terug op een
bloeiende vereniging
Ik ben Peter Coomans en ik heb in 1976/1977 mijn EHBO
diploma gehaald op de Politieschool “De Boskamp” te
Leusden. Hierna heb ik mijn herhalingslessen gevolgd bij de
EHBO vereniging in Gouda en maakte hier ook deel uit van de
wedstrijdploeg.

I

n 1990 ben ik voor mijn werk, de Koninklijke Marechaussee, naar Hoek
van Holland verhuisd. Ik ben hier ook mijn herhalingslessen gaan volgen.
In korte tijd was ik vervolgens vaste deelnemer van de wedstrijdploeg.
Korte tijd later lid van de jubileumcommissie en bestuurder.
Zo heb ik heel wat jaren het secretariaat bemand. De laatste jaren
zelfs in de combinatie met die van voorzitter en Cor Nieuwenhuizen als
penningmeester aan mijn zijde. Gelukkig kwam Jan de Groot in Hoek van
Holland wonen en zocht wat bezigheden. Met zijn ervaring op EHBO en
Lotus gebied was hij een warme binnenkomer. Ik ben vanaf 2000 tot en met
2012 voorzitter van de EHBO vereniging Hoek van Holland geweest.
Als jubileum commissie weet ik nog wel dat de Hoekstee voor ons jubileum
was omgebouwd tot een waar strand. Kees Dekker van Sport en Recreatie
had op ons verzoek een lading “strand zand” in de sportzaal gestort.

Cor Nieuwenhuizen, Marianne Nieuwenhuizen, Cees de Voogd, Peter Coomans, Stella Edelman.
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De organisatie/wedstrijd commissie van EHBO Nederland kon zo een fraaie
oefening met boot, surfplank e.d. uitwerken. Een zeer realistisch beeld.
In de pauze van de oefeningen werden er diverse oude EHBO methodes
gedemonstreerd. Zo ook een zeer oude wiel brancard, houten- en gaas
spalken. Ook werd er kleding uit die tijd gedragen. In de 2e ontmoeting
met deze commissie werd er een waar Bingo spel gespeeld met de
toeschouwers als deelnemers op de tribune in de Hoekstee. Een zeer
geslaagde finale. Tijdens een van deze jubilea werden er hele mooie EHBO
jassen geschonken door dr. Alfred Hut. Deze waren bestemd voor de
EHBO-ers die dienst deden bij evenementen e.d.
In de begin jaren 90 bezochten de huisartsen ook nog de oefenavonden en
gaven zo een mooie aanvulling op de kaderleden. Als voorzitter heb ik het
altijd een eer gevonden om deze vereniging te mogen vertegenwoordigen.
Ik kijk terug op een bloeiende vereniging waar het “verenigingsleven” een
groot deel van de bijeenkomsten en lessen deel van uitmaakte. Een ieder
bleef na afloop nog even om op te ruimen en wat te drinken.
De EHBO vereniging Hoek van Holland kon bijna dag en nacht een beroep
doen op de deskundige kader- en Lotusgroep. Dit was een luxe positie en
aanwinst voor de vereniging. Evenementen waren een genot om als EHBOer bij te wonen. We werden in- en om Hoek van Holland door vele instanties
gevraagd. De stranddiensten waren een ware “werkervaringplek” voor
enkele leden.
De vrijwilligersgroep binnen de EHBO Hoek van Holland kreeg het ook elk
jaar weer voor elkaar om de leerlingen op de basisscholen klaar te stomen
voor het jeugd EHBO diploma. De nieuwe EHBO strandpost was ook een
warm welkom voor de EHBO-ers en overige hulpverleners. De uitstraling,
bereikbaarheid en herkenbaarheid is van groot belang. Ook in de toekomst
als de RET met zijn Metro het strand op rijdt. In de jaren 90 heb ik met
de EHBO Gouda nog een hele mooie oefening gedraaid in Rotterdam in
samenwerking met de RET. Deze is zeker voor herhaling vatbaar met het
oog op de toekomst.
Ik feliciteer de EHBO vereniging Hoek van Holland met zijn 100-jarig
bestaan. Peter Coomans, oud voorzitter

Zeekant 57

0174 - 31 00 95

3151 HW Hoek van Holland

info@strandclubzwoel.nl

Nederland

www.strandclubzwoel.nl

De Senioren Computer Club
Hoek van Holland
Feliciteert

De EHBO vereniging
Hoek van Holland
met hun 100 jarig bestaan!

Misselijk?

Dan had je maar bij ons moeten eten ;-)
Gewond of pijnstiller nodig?
Wij hebben vodka!

Computerlessen voor 50 plussers
secretariaat SCC HvH
Tel.: 0174-384767
Email: ymeer@upcmail.nl

www.thebing.nl
Hoek van Holland, 1e paviljoen links

O

B
EH

hoek van holland

dankt alle adverteerders voor
hun advertenties

28 50 memorabele jaren door: A.W.L. Hut

100 jaar EHBO-vereniging
Hoek van Holland
Zo niet de eerste, dan toch een van de eerste EHBOverenigingen van Nederland. Opgericht op voorspraak van
het Koninklijk Huis, in de persoon van de Prins-Gemaal Prins
Hendrik. 50 jaar heb ik hiervan mogen meemaken

T

oen ik in 1966 mij vestigde in Hoek van Holland, trof ik daar de
Vereniging aan in de bloei van haar bestaan, rondom de eveneens
50 jaar oude Brigade-EHBO. Phulp Oprel, Henk de Weers, Kees Kamstra,
Jo de Weerd, en anderen: zij waren de mensen, die zelfstandig - Henk van
Wilgenburg - de lessen leerden, de literatuur bestudeerden, de boeken,
de kranten, en de tijdschriften lazen. Eenvoudige mensen: timmerman,
walbaas, tuinarbeider bij de gemeente, Havendienst-kaptein, portier. Maar
op en top EHBO-ers.
Brigadeleden
Maar niet enkel de EHBO: de Brigadeleden zaten ook in
de BB (Bescherming Bevolking), het Rode Kruis, in het bestuur van
de Woning-bouwvereniging, de Voetbalclub, de Tennisvereniging, de
zwemclub, de speeltuin, de avondvierdaagse, etc.

F. Dekker, Dokter Hut, Mevr. Hut.
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Zij bemanden mede de Reddingboot, leverden EHBO op het Strand
- de strandposten - maar ook in het dorp, thuis en op straat, en bij
evenementen. Zij waren het ook, die fa. de gebroeders Rooney (Smederij
en Autoverhuur / Taxi) er toe brachten, in 1945 al een taxi om te bouwen,
zodat deze een Brancard kon vervoeren. Hiertoe haalden ze vliegensvlug
de rugleuning van de achterbank er uit, en plaatsten een Brancard-slede.
(Cees Rooney maakte al in 1938 de Reddingboot-tractor Waterdicht, de
eerste ter wereld!)
Zij bemanden de Ambulance; bij mijn reanimaties rukten de Brigade-leden
ook mee uit... In 1971 had John Rooney samen met mij al een Ambulance,
uitgerust met Moderne Reanimatie-apparatuur (De GGD- Rotterdam als
een der eersten van Nederland pas in 1976)
De Zuid – KZHMRS – had Hoek van Holland als belangrijkste
Reddingsstation. Ook de Scheepbouwkundig Ingenieur, die de Reddingboten
ontwierp en bouwde, woonde in Hoek van Holland. De inspecteur van de
Zuid testte en experimenteerde dus veel vanuit de Hoek. Zo ontwierp hij het
loopnet, de zwevende Reddingboot-brancard, en de drenkelingenklep.
Wat was ik als pasgevestigd Huisarts blij als ik bij een straatongeval de
ambulance zich hoorde aankondigen, dan kon ik rekenen op ervaren,
deskundige bijstand! Wat heb ik toch veel van hen geleerd!! Het was de
Brigade, die mij in 1967 aan de hand van een patiënt in de korrelbeton, Prins
Hendrikstraat, de reanimatie leerde volgens hedendaagse methodiek!
Daar had ik op de Universiteit nog nooit van gehoord! (ik ben in 1965
afgestudeerd...) Triest, dat ik Henk de Weers later heb moeten bijstaan met
dezelfde kennis, die ik van hem had geleerd.
Het waren echte mannetjesputters, die Brigade.
Geen wonder dus, dat Phulp Oprel en Henk de Weers de eerste
Nederlanders waren, die vanwege hun EHBO-verdiensten door Hare
Majesteit werden geëerd met de Orde van Oranje-Nassau.
Het waren inderdaad 50 memorabele jaren...
A.W.L. Hut, Arts-docent

30 Oud bestuurslid en erelid

Cor Nieuwenhuizen
Ik ben oud bestuurslid en erelid van de EHBO Hoek van
Holland. Wij zijn een boeiende vereniging en doen veel voor
de bevolking van Hoek van Holland.

A

ls brigade waren wij betrokken bij de ambulance van de firma Rooney
en de reddingsboot onder leiding van dokter A.Hut, EHBO A lessen op
de scholen en we zijn aanwezig bij evenementen. Wij zijn behulpzaam bij
evenementen in het Westland, varend corso en huttendorp (zie bijgaande
foto’s).
Op de foto ziet u mevr. A. Vermeulen bij het huttendorp in Naaldwijk, zij
was de spil in de vereniging, zorgde altijd voor koffie, koek, broodjes en
soep tijdens de oefeningen van de EHBO brigade en de evenementen. Alles
betaalde zij uit eigen zak.
Er is heel veel veranderd in de afgelopen 100 jaar op het gebied van
de EHBO. Er zijn veel veranderingen geweest op het gebied van het
behandelen van slachtoffers. Ik hoop dat de vereniging nog veel voor de
Hoekse bevolking kan blijven doen in de komende 100 jaar.
Tevens wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de bijdrage die
geleverd is waardoor de vereniging de 100 jaar gehaald heeft.
Vriendelijke groeten, C.J. Nieuwenhuizen.
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Cor Nieuwenhuizen en Annie Vermeulen in aktie.

Cor Nieuwenhuizen bij een evenement rond LCC de Hoekstee.

32 Een anekdote van de wedstrijdcommissie

Thijs Winters
Een anekdote heb ik voor u. Ik weet er meer maar uit
veiligheidsoverwegingen zet ik die maar niet op papier. Jaren
geleden, ik was nog jong en van verval was nog geen sprake,
was ik de EHBO-er op de nieuwe strandpost.

H

et was een prachtige zonnige zondag en het was vrij druk. Omstreeks
10.00 uur, een paniekerig bericht van een strandwagen. Men had een
slachtoffer aangetroffen met heftige ademhalingsproblemen. Even later
verscheen de strandwagen en door twee mannen werd een meisje binnen
gebracht en op de behandeltafel gelegd.
De mannen vertrokken onmiddellijk en ik stond er alleen voor. Het meisje
was behoorlijk van streek. Van ademhalingsproblemen bleek niets. Ik
probeerde haar gerust te stellen wat na enige tijd een beetje lukte. Wat was
de oorzaak van haar probleem? Zij was samen met haar vriend en nadat
beiden een poosje in het zand hadden gezeten, besloot het ze een patatje
te gaan halen. Toen ze voor de patattent stond werd zij onwel en zakte in
elkaar.

Thijs Winters tijdens het 70 jarig jubileum.
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Ik probeerde haar goed uit te vragen maar zij was niet erg scheutig met
antwoorden. Waarom zij dat niet was bleek later. Zij voelde zich niet op
haar gemak en wilde weg. Maar toen zij naast de behandeltafel ging staan
zakte zij weer in elkaar en moest ik haar weer op de tafel leggen. Na een
kwartiertje weer op staan en weer zakte ze in elkaar. Dat gebeurde nog een
keer. Ik besloot dokter Hut te bellen. Die onderzocht haar en wat bleek. De
jonge dame was zonder ontbijt van huis vertrokken.
Na een paar dikke boterhammen met jam en warme thee, wat allemaal
aanwezig was in de strandpost van Co Verhoorn, werd zij weer door een
strandwagen naar de plaats gebracht waar zij was opgepikt. Eén en ander
had nogal lang geduurd.
Ongeveer een uur later kwam het meisje huilend de EHBO post weer
binnen. Op de plaats waar zij haar vriend had achter gelaten had zij alleen
haar kleren aangetroffen en haar vriend was verdwenen. Zijn auto stond
ook niet meer op de parkeerplaats en zij wist niet meer wat te doen.
Zij vertelde dat zij op zaterdagavond met haar vriendinnen naar de disco
was geweest. Daar ontmoette zij een aardige knul met een auto en met
hem sprak ze af om de volgende ochtend naar het strand te gaan in Hoek
van Holland. Gezellig!!!! Waar woon je? Het was Ridderkerk of Lekkerkerk.
Waar woont die knul. Dat weet ik niet. Zal ik je vader of moeder maar
opbellen vragen dat ze je komen ophalen? Die zijn niet thuis en zij weten
niet dat ik hier ben.
Dan zit er niets anders op dan de trein te pakken naar Rotterdam. Ja maar,
ik heb geen geld genoeg voor de trein. Goede raad was duur. Portemonnee
gepakt een tientje er uit gepeuterd. Fijn meneer, briefje gepakt, adres en
gironummer opgeschreven. Ik stuur het terug hoor. Heel hartelijk bedankt.
Maar dat tientje...
Thijs Winters

Het meest sfeervolle strandpaviljoen van Nederland!

Beachclub Royal is al een aantal maal verkozen tot het meest sfeervolle en beste
strandpaviljoen van Nederland. Wij doen er dan ook alles aan om het U naar de
zin te maken en het hele jaar door een leuk programma aan te bieden. Dit naast
alle andere dingen waar wij goed in zijn.
Beachclub Royal is natuurlijk dè plek voor zonaanbidders in de zomer maar is
het hele jaar door geopend voor feesten, partijen, bruiloften en evenementen.
Het a la carte restaurant, verwarmde buitenterrassen en de business-lounge
maken Beachclub Royal tot wat het is; Een sfeervolle locatie aan de
Nederlandse kust waar iedereen het hele jaar door zijn draai kan vinden.

Zondag saai?
Welnee! Elke zondag staat er bij
Beachclub Royal een uitgebeid brunchbuffet
voor je klaar. Kom gezellig langs, schuif aan en
geniet van je luie zondag.
En met de onderstaande actie wordt het wel
erg aantrekkelijk om een keer bij Beachclub
Royal te reserveren voor de brunch!

EHBO HVH BRUNCH ACTIE
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2e PERSOON GRATIS!
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Naam:
Telefoon:
Email:

Een kleine greep uit de EHBO geschiedenis van 1986 tot heden: 35

BO

EH

Van Kon. Ned. EHBO
naar EHBO Nederland
De problemen in de Kon. Ned. Ver. EHBO ontstonden omstreeks
eind jaren negentig.

T

wee bestuursleden, de voorzitter en de penningmeester, van de KNV
EHBO wilden een eigen instituut EHBO opstarten. Het Oranje Kruis
moest verdwijnen. Het gerucht deed de ronde dat de beide mannen zich
een salaris hadden toebedacht van rond 175.000 gulden. Voor die tijd een
behoorlijk zakcentje. Er werd een bijeenkomst georganiseerd door beide
mannen, in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Die bijeenkomst werd
goed bezocht. Na de opening, die niet vlekkeloos verliep begon de ellende.
Beide mannen hadden al snel door dat het niet zou gaan worden wat zij in
gedachte hadden en er is nooit meer iets van deze lieden gehoord. Door een
aantal mensen werd een nieuwe EHBO vereniging in het leven geroepen.
Dat was op 11 december 1991 in Zoetermeer. De vereniging draagt de
naam: “Eerst Hulp Bij Ongelukken Nederland”, kortweg Vereniging EHBO
Nederland. De huidige voorzitter is nog een van de oprichters van EHBO
Nederland. De vereniging ging goed van start.
Veel afdelingen van de KNV sloten zich aan bij EHBO Nederland. Waarom
deden zij dat? Je werd n.l. een vereniging. Bij de KNV was men een
afdeling. Door het bestuur van de KNV werd een beleid uitgestippeld en
daar hadden alle afdelingen zich aan te houden. Bij het aanschaffen van
b.v. instructiemateriaal, dat meer koste dan 1000 gulden, moest men
toestemming vragen aan het landelijke bestuur. Landelijk was de KNV
ingedeeld in Kringen. Afdelingen in Westland en omstreken vormden de
EHBO Kring Schiedam. Bij EHBO Nederland werden dat regio’s genoemd.
Omdat er nog enkele afdelingen (verenigen) bij de KNV bleven werd de
Kring later EHBO Regio/Kring genoemd. In 2008 is de Regio/Kring ter
ziele gegaan. Bij EHBO Nederland is dat anders, hun bestuur stelt het
beleid vast en dat wordt door de leden goed- of afgekeurd op de algemene
jaarvergadering en dat is een groot goed.
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Opening van het naaktstrand tussen paal 116,12 en 116,62
Sinds 1975 is naaktrecreatie tussen strandopgang Stuifkenszand en
Vluchtenburg mogelijk. Het was druk op het strand. De man, in het zwart
gekleed, kwam uit de richting van de pier en stapte de EHBO post binnen.
De man zei: “Waar is het naaktstrand, want daar is het niet”, en wees
daarbij in de richting van de pier. De EHBO-er antwoordde: “Als daar het
naaktstrand niet is, waar zou het dan zijn?” De man antwoordde: “Die
kant op zeker”, en wees in de richting van ‘s-Gravenzande. Ik denk het ook
antwoordde de EHBO-er. De man was verrukt en spoedde zich, met de zon
in de rug, naar dat gebied waar de mensen naakt rondhuppelen.
Jeugdwielerronde van 1970-2009
EHBO Hoek van Holland heeft zich jaren ingezet voor dit spektakel. Van
de kleinste kids tot en met de pubers scheurden door de straten om de
begeerde trofee in handen te krijgen. De fietsjes waren niet zo best, ouders
vaak fanatieker dan de kinderen zelf en Annie zorgde voor de koffie en als
het nodig was ook nog voor een stoeltje. Er zijn heel wat schaafwondjes
behandeld en tranen gedroogd. I.v.m. de hoge veiligheidseisen werd de
laatste ronde in 2009 voor de 24e keer gereden.
De Hoekse Nieuwjaarsloop vanaf 1976
Deze Nieuwjaarsloop wordt sinds 1976 traditioneel gehouden op de eerste
zondag in januari. Al een aantal jaren wordt dit georganiseerd door HVC’10.
Alle afstanden 1-2-5 en 10 Km. trekken veel deelnemers. In januari 2016
was het dus de 40e keer dat dit evenement gehouden werd en net zoals de
afgelopen jaren was ook toen EHBO Hoek van Holland paraat om de nodige
ondersteuning en hulp te verlenen bij de opgelopen blessures. Reactie van
een EHBO-er: Eenmaal bij de nieuwjaarsloop als hulpverlener geweest.
Bére-koud en bijna zelf onderkoeld geraakt.!
EHBO Strandpost Hoek van Holland
Naast de post aan de Rechtestraat kende de EHBO ook een post richting
pier. Voor de insiders bekend als ‘post 31’, een klein wit houten gebouwtje
waar de vrijwillige EHBO-er paraat stond om van: opgelopen kwallenbeten
behandelen, splinters en glasscherfjes verwijderen tot de badkuip vullen
voor drenkelingen. Niet vergeten de zuurstoftank en dekens klaar te leggen!
Maar de tijden veranderen. De post werd ‘weggevaagd’ omdat het strand
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Een blik in de EHBO strandpost Hoek van Holland.

Ineke ontvangt een behandeltafel voor de strandpost van Patrick (ParaPlus).
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meer aan de huidige verwachtingen/eisen van de recreant moest gaan
voldoen. Veel plannen, maar ook veel ‘ tijdelijke oplossingen’. En zo werd er
een portocabin geplaatst van waaruit de geblesseerde strandganger door de
EHBO werd geholpen. Niets mis met de locatie, maar de enorme aggregaat
naast de cabine, gestookt op diesel gaf zoveel roet dat je als EHBO-er thuis
eerst je zwarte Piet imago af moest leggen. Eindelijk werd in april 2012 de
huidige EHBO strandpost officieel geopend waar we tot op heden heel erg
trots op zijn. De accommodatie is tot stand gekomen i.s.m. de gemeente
Rotterdam/ Hoek van Holland en we hopen door dit herkenbare onderkomen
met heel veel faciliteiten nog jaren de gewenste hulpverlening te kunnen
verlenen. Wat cijfers van de strandpost: in 2012 werden er 594 mensen
geholpen, 733 in 2013, 474 in 2015 en 717 in 2015.
Avondvierdaagse Hoek van Holland
Sinds de oprichting van st. vvv avondvierdaagse Hoek van Holland in 1964,
tot een aantal jaren geleden, heeft de Hoekse EHBO assistentie verleend
om dit gebeuren tot een waar feest te maken. In het begin werd er nog met
een EHBO tas onder de arm meegelopen en een deel EHBO-ers bezette
een vaste post bij het verzamelpunt halverwege de route. Later werd er
meegefietst om de wandelende club beter bij te kunnen houden. De vaste
post werd een personenauto die via de portofoon oproepbaar was voor daar
waar nodig. L. en A. Vermeulen zorgden voor de vaste post en de koffie met
koek. De laatste jaren is er geen inzet van onze vereniging geweest, maar
in 2015 heeft een groepje EHBO-ers spontaan meegelopen als rolstoelduwploeg. Het was een leuke, zware, maar dankbare ervaring!

De EHBO rolstoel-duwploeg
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In- en uittocht Sinterklaas
De Hoekse EHBO is al jaren aanwezig bij de druk bezochte intocht van
Sinterklaas en sinds 2011 ook bij zijn vertrek naar Spanje op 6 december.

Intocht Sinterklaas

Oefenavond

De kofferbakverkoop en de Rugby zowel binnen als buiten Hoek van Holland
Ook tijdens de maandelijkse kofferbakverkoop zijn al 11 jaar twee Hoekse
EHBO-ers aanwezig. Bij mooi weer kan je maar nauwelijks door de
mensenmassa heen komen, maar ook in de wintermaanden kan het toch
ook behoorlijk druk zijn. Voor de rugby Hoek van Holland en de rugby
toernooien op het strand wordt al jaren een beroep gedaan op de Hoekse
EHBO. Hier komt vooral veel koelmateriaal en steunverband aan te pas. Het
zijn vaak nog kleine kids, maar fanatiek zijn ze zeker. Vanaf 2014 zijn er ook
Hoekse leden aanwezig bij de rugby in Delft. Hier zijn zowel de toernooien
zelf als de opgelopen verwondingen behoorlijk pittig.
Les locaties
De EHBO lessen van de vereniging werden gegeven in het voormalige
‘Groene Kruisgebouw’ waar nu de huidige huisartsenpost is gevestigd. Het
was zoeken naar een nieuw onderkomen en zo werden er zalen gehuurd in
LCC De Hoekstee. De groepen waren groot en de locatie was zeer gehorig.
Sinds 2014 maken we gebruik van een zaal in ‘De Atlas’. Nog steeds geen
eigen honk, maar een goede ruimte waar in kleine groepen, een aantal
dagen/avonden per jaar, de lessen kunnen worden gegeven.
Jeugdopleidingen scholen vanaf schooljaar 1996/1997
In het schooljaar 1996/1997 begonnen M. vd Wel en I. Moerkerken met
het geven van jeugd EHBO op de Hoekse scholen. Het eerste jaar is goed
doorgekomen met aan het einde het examen. De scholen werkten goed
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mee doordat de leerkracht de theorielessen gaven. De kinderen waren
door de hele periode altijd enthousiast en zeer leergierig zelfs in de pauze
werd er nog geoefend. Na verloop van tijd werd ook de LOTUS bij de les
betrokken. Omdat de Hoekse Hillschool al vroeg in het jaar les kreeg
werd er een herhaling gedaan aan het einde van het jaar in de vorm van
‘een ramp’. Alle kinderen van groep 8 werkten mee als slachtoffer of
hulpverlener. De “gewonden” lagen verspreidt door de hele school en
LOTUS werkte belangeloos mee aan het grimeren en instructie geven van
de slachtoffers. ‘De ramp’ kreeg deze naam omdat het een ramp was om te
maken maar ook omdat heel groep 8 erbij betrokken was.
Natuurlijk was er wel eens een leerling die het examen niet haalde of ziek
was, daar werd later een oplossing voor gevonden d.m.v. het examen bij een
andere school af te leggen of voor de gezakte een her- examen te plannen.
De gemeente betaalde via subsidie de lessen en boekjes en de EHBO-ers
deden dit als vrijwilliger. In sommige gevallen waren er ook mensen van
buiten bij betrokken. Als dank kregen de EHBO-ers een presentje van de
school. In de afgelopen jaren zijn er heel wat EHBO-ers geweest die hebben
meegeholpen Zoals C. Nieuwenhuizen, H. Kroon, M. vd. Velden en LOTUS
door middel van B. d. Weers en A. Jense. Bij de ramp zorgde B. d. Weers

Rugby Delft

Taptoe Hoek van Holland

EHBO kraam kerstmarkt Humanitas

Kinderspelen winkelcentrum Leiden
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voor meerdere grimeurs van de Lotuskring. Examinatoren zijn er heel veel
geweest o.a. H. Hut, T. Schanssema, Ma. Ruygers, E. A. v.d. Kruk en Dhr.
de Jager. Het examen team werd samengesteld door M.v.d. Wel. De EHBO
vereniging zorgde voor het aanvragen van de diploma’s en het leveren van
het verbandmateriaal. Op alle scholen is er ieder jaar les gegeven, soms
zelfs nog met een extra module Brandwonden. Hier werd de brandweer
voor uitgenodigd die dan dat examen gedeelte op zich nam en vanuit de
brandwonden stichting werd er een certificaat afgegeven aan de kinderen
die na de lesmodule (het Vuur de baas) geslaagd waren. Ook dit was een
extra stukje veiligheid in de school en/of thuis situatie.
Opening strandseizoen:
De opening van het strandseizoen, traditioneel op Hemelvaartdag, is een
heel spektakel waar ruim 100.000 mensen op af komen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de EHBO post dan optimaal bezet is. Naast een grote
ploeg EHBO-ers krijgen we assistentie van Youz (dit in verband met de
hoeveelheid drank- en drugsgebruik), de ambulance en vanaf 16 juli 2014
de ‘brambulance’; een combi van brandweer en ambulance. Eén ploeg is
paraat op de vaste strandpost, een ploeg loopt de route van de braderie

Briefing opening strandseizoen

Opening strandseizoen

Wedstrijdploeg

Wedstrijdploeg
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De vernieuwde tassen van de EHBO Hoek van Holland

en 3 ploegen zijn continu aanwezig in de Horecalocaties. Het is altijd een
drukke en lange dag, maar ook een zeer leerzame waarin hulp wordt
geboden aan ongeveer 100 bezoekers. Vooral drank- en drugsgebruik
spelen een grote rol tijdens de laatste uurtjes inzet.
Professionalisering:
De Hoekse EHBO is in deze periode veel professioneler geworden. De
lessen zijn intensiever, meer op de praktijk gericht en worden gegeven door
goed opgeleide kaderinstructeurs die weer worden versterkt door de inzet
van LOTUS. Een van de belangrijkste onderdelen zijn nu de levensreddende
handelingen. Er wordt gericht les gegeven op de inzet op het strand, de
horeca en de kinderopvang. Maar er zijn ook meer eisen gesteld aan de
veiligheid en herkenbaarheid van de EHBO-er. Zo kon je in het verleden
gewoon met je eigen outfit op pad, maar sinds 2012 dragen leden, die zich
inzetten op de post of tijdens evenementen, duidelijk herkenbare EHBO
pakken: broek, jas, shirt en pet. Ook de tassen zijn inmiddels vervangen
door rugzakken met een ruimere en betere inhoud. Dit kost natuurlijk extra
geld, maar is een grote aanwinst voor de betere hulpverlening.
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De Hoekse EHBO heeft in die periode ook inzet gepleegd bij o.a.:
• Koninginnedag / Koningsdag
• Rampenoefeningen met trein
• Braderieën
en boot
• Huttendorp en Kampeernacht
• De Halloween optocht
bij het zwembad
• Triatlon/ marathon
• Inzet Sigmateam /
• 6 kamp
noodhulpteam / ambulance
• Ankerplaats 4
assistentie
• Vele wedstrijden met mooie
• Medische assistentie op de
resultaten, zelfs tot aan de
reddingsboot
landelijke!
• Alcohol preventie
• 100 Engelse mijlen
• Horeca strandfeesten
• 4wiel drive strand
• Enz……
• School sportdagen
Zoals u ziet is de vereniging, naast de lessen en instructies die gegeven
worden, ook heel actief/inzetbaar tijdens vele verschillende evenementen
en activiteiten. Er is heel wat gebeurd in de afgelopen 100 jaar!

44 Lotus herinneringen van Brigitte de Weers

Maak maar iets engs...
Ongeveer 40 jaar geleden, de tijd gaat zo snel, ben ik samen
begonnen met Jo de Weert en dokter Hut. Wij waren toen
eigenlijk illegaal bezig, ja echt waar.

D

at kreeg de landelijke lotus toen in de gaten. Zij dachten, daar gaan wij
eens een kijkje nemen en zo is het gekomen. Ik ben een opleiding gaan
volgen en zie nu een lotus kring die veel gevraagd wordt.
Er zijn heel wat leuke dingen gebeurt in die jaren.
Bijvoorbeeld de oefening bij de DSM. Na aardig wat gewonden gemaakt te
hebben, moest de EHBO eerste hulp verlenen onder super visie van dokter
Spijker en dokter de Blooy. Na afloop zaten die twee samen op een tafel te
schommelen met hun benen, net twee kwajongens. Ze zeiden, dat hebben
wij mooi gedaan, wij hebben alles gezien. Waarop ik zei: “Nee hoor, er loopt
nog een zwaar gewonde rond” Waarop het antwoord was: “Nee hè, heeft
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ze ons weer te pakken” Ik zei, daar leren wij allemaal van. Hierna hadden
ze hem gelukkig binnen twee minuten gevonden (ik heb stiekem gelachen,
moet kunnen).
En bij het Fort bijvoorbeeld moesten wij een slagveld maken met allemaal
militairen er bij. Er werd ook een gewondennest opgezet. Er kwam een
militair naar mij toe, hij zei “maak maar iets engs”. Dat was natuurlijk niet
tegen dovenmans oren gezegd. Maak maar een tafel klaar en leg er een
wit laken overheen, zei ik. Ik liet een lotus op de tafel liggen, zo leek het net
een operatietafel. Ik maakte een mooie buikperforatie en terwijl ik dat deed
keek ik eens rustig rond en jawel hoor, die stoere jongens werden lijkwit.
Moeten jullie nu ons land verdedigen, zei ik. Ha Ha.
En zo zijn er nog vele mooie herinneringen.
Met dank aan dokter Hut en Jo de Weert, zij waren mijn inspiratiebron.
Brigitte de Weers

46 Van één van onze instructeurs: Hetty Hut

Mensreddende
handelingen
Al heel wat jaren ben ik betrokken bij ‘onze’ EHBO-vereniging.
Als klein kind mocht ik met mijn vader mee als hij moest
jureren bij EHBO-wedstrijden in het Westland en omgeving.
En daar werd het EHBO-zaadje geplant: ook ik moest en zou
een EHBO-diploma gaan halen.

Z

oals zovelen in ons dorp ben ik ook op de lagere school begonnen met
jeugd-EHBO, toen nog gegeven door zuster Prins, ome Jo de Weerd
en doketer Venker via het Rode Kruis. Op woensdagmiddag in het Groene
Kruis-gebouw. Daarna viel er een gat, want herhalingslessen voor de jeugd
waren er nog niet.
Wel kwam er, op initiatief van Aad Radder, in de begin 80-er jaren, lessen
voor de tieners tot 16 jaar. Dat was op de vrijdagavond van 18.30 tot 19.30,
ook weer in het Groene Kruisgebouw. Later die avond werd er dan de
opleiding gegeven en in een aparte ruimte oefende de wedstrijdploegen.
Dus jawel: na de tienerbijeenkomsten ging je uiteraard helpen bij die
wedstrijdploegen, want dat was pas echt interessant! Daar werd de training
nog gegeven door Henk de Weers en Wilma van Oeffelt. En daar heb ik mijn
vaardigheden ook geleerd.

In 1981 mocht ik eindelijk zelf mee in opleiding voor het Eenheidsdiploma.
En daarna uiteraard lid geworden van die wedstrijdploeg. Een heel
aantal jaren met veel plezier gedaan: de ene na de andere 1e prijs werd
binnengesleept. En als je een keer niet 1e was… Oh, wat een chagrijn! Maar
toen ik in opleiding was als verpleegkundige mocht ik niet meer meedoen
met de wedstrijdploegen: oneerlijke concurrentie. Dan maar proberen om
mee te helpen met de trainingen van de ploegen.
Uiteraard werden op de donderdagen de herhalingslessen niet
overgeslagen. Inmiddels was Thijs Winters ook instructeur geworden
en gaf hij vaak de opleidingslessen en Aad de herhalingslessen. De
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wedstrijdleden werden vaak als
‘reserve-instructeur’ ingezet: de
herhalingsgroepen bestonden
toen soms uit meer dan 50
personen!
En tja, toen ik ook nog eens
op de ambulance hier in het
dorp kwam, was het een
logische stap om dan ook maar
mijn instructeursdiploma te
gaan halen. Samen met Leo
Hetty Hut tijdens een diploma uitreiking.
Vermeulen ben ik in 1990 gestart
met mijn opleiding. En een jaar later volgden er nog een paar mensen
vanuit het Rode Kruis ook de opleiding tot instructeur, zodat het dorp vanaf
ongeveer 1993 goed voorzien was met instructeurs: 4 binnen de EHBOvereniging en nog eens 2 bij het Rode Kruis. En alle instructeurs konden en
wilden over- en weer wel les geven. Was een leuke en gezellige tijd.
Langzaam maar zeker moesten de instructeurs steeds meer vaardigheden
krijgen: ook reanimatie-onderwijs geven, brigade begeleiden,
wedstrijdploegen begeleiden, kinder-EHBO apart, EHBO-les op de lagere
scholen geven, verbandleer uit het Eenheidsdiploma, Reanimatie als aparte
aantekening, AED er bij… En nog steeds zijn er iedere keer wijzigingen in
de regels, diploma´s en aantekeningen. En zo ook in de lesstof. Voor veel
EHBO-ers steeds weer een wijziging: soms niet goed uit te leggen waarom
zaken weer wijzigen. En dan maar weer proberen die wijzigingen er bij je
cursisten in te krijgen. Het is een dynamisch gebeuren.
Inmiddels zijn de lesgroepen verkleind. Dat is voor een instructeur zeker
beter te behappen en kunnen cursisten zich minder makkelijk ‘drukken’
tijdens de lessen. Nadeel is wel dat er meer groepen zijn die les moeten
hebben, waardoor we bepaalde zaken 4 of meer keren in het seizoen
moeten geven. En we hebben allemaal drukke agenda’s, zodat we als
instructeurs graag soms de hulp in laten roepen van niet aan de vereniging
verbonden instructeurs.
Hetty Hut

48 Dankwoord aan onze Sponsors en vrijwilligers.

EHBO Hoek van Holland
Dankt alle sponsoren en personen die op wat voor wijze
dan ook de viering van dit jubileum mee waar hebben
gemaakt:
• Synres Almoco
• Dr. P. de Blooy
• Hr. P. Hetem ParaPlus
• Mevr. M. Tabben
• Mevr. B. de Weers
• Hr. Ruis
• Eigenaar en medewerkers
van De Zeetoren.
• DeltaPort Donatiefonds
• Gebiedscommissie Hoek van Holland,
Gemeente Rotterdam
• Adverteerders
• Hr. R. de Rooij
• Alle vrijwilligers die hand- en
spandiensten hebben verricht.
• EHBO Nederland
• Lotus en Kader
• Loswal de Bonnen
• Stichting Arie Kuiper Fonds

GEBIEDSCOMMISSIE
HOEK VAN HOLLAND

En verder iedereen die wij i.v.m. het tijdstip van het drukwerk
hier niet hebben kunnen noemen.

Het was fantastisch
en zonder uw steun hadden
wij deze dag niet kunnen realiseren!
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100 jaar en dat
mag gevierd worden
Wij zijn de afgelopen jaren hard bezig geweest om van het
jubileum van de vereniging een feestelijk gebeuren te maken.

H

et lijkt natuurlijk maar even want wat is nu vier jaar voorbereiding op een
hele eeuw? De tijd is in iedere geval gevlogen, er is hard gewerkt en wij
zijn trots op het eindresultaat. Vandaag bieden wij u dan ook een dag aan in
De Zeetoren met onder anderen: nieuwe kansen, het opdoen van ervaringen,
het uitwisseling van kennis, ontmoetingen met (oude) bekenden, het ophalen
van herinneringen, maar vooral ook een hele gezellige en leerzame dag.
Natuurlijk hebben wij deze dag niet kunnen realiseren zonder alle steun die
wij hebben ondervonden van de mensen die bereid waren iets te schrijven
voor dit jubileumboekje, onze redactieman, de adverteerders, sponsors,
de lotus en demonstratie ploeg, u als bezoeker en iedereen die hand- en
spandiensten hebben verricht. Via deze weg willen wij iedereen dan ook héél
hartelijk bedanken! Na vandaag zit ons werk er bijna op en hopen wij met
u terug te kijken op een geslaagde dag die nog lang in ieders geheugen zal
blijven hangen. Wij hebben het met plezier, en soms ook wel met wat stress,
gedaan en wensen de EHBO vereniging Hoek van Holland nog een heel lang
bestaan want met alle activiteiten, feesten en de strandpost in Hoek van
Holland is en blijft deze vereniging een keiharde noodzaak.
De vereniging is nog op zoek naar alle ontbrekende stukjes zoals vermeld
in geschiedenis 1986 tot heden. Wij zijn blij met alle aanvullingen die u ons
nog kunt geven! Heeft u nog een verhaal, ervaring, weet u nog jaartallen,
namen en/of gebeurtenissen?
Laat het ons weten via: secretaris@ehbo-hvh.nl
of kijk op onze website: www.ehbo-hvh.nl voor meer informatie.
De jubileumcommissie 100 jaar:
Bernadette, Marica, Nadine, Wilma, Agaath en Loet.

&

familie Moerman
medewerkers

feliciteren de EHBO
met hun
100 jarig bestaan.
Unicum Elzenhagen
Monsterseweg 100-A
Poeldijk
0174 25 40 39
www.unicumelzenhagen.nl
★★★★

Unicum Waterweg
Kon. Emmaboulevard 5
Hoek van Holland
0174 38 76 35
www.unicumwaterweg.nl

Unicum Restaurant
Strandweg 82
Hoek van Holland
0174 38 26 12
www.restaurantunicum.nl

Strandpaviljoen Dechi Beach
Zeekant 103
3151HW Hoek van Holland
0174-385446
Info@dechibeach.nl
www.dechibeach.nl

Feliciteert de ehbo met
het honderd jarig bestaan.
ontwerp

aanleg

onderhoud

