
 
Korpsavond Brandweer met uitreiking diploma’s, certificaten en 
onderscheidingen, op vrijdag 24 november 2017 in Alcazar Pleasure Village, 
Groeneweg 16 in Puttershoek, 21.30 uur uitreiking en 18:30 uur start avond. 
 
Toespraak burgemeester mr. drs. A.J. Borgdorff 
 

 
 

Dames en heren, 

 

Namens het gemeentebestuur van Binnenmaas en het Algemeen Bestuur van 

de Veiligheidsregio ZHZ mag ik u allen dank zeggen voor uw inzet voor de 

brandweer en gemeente Binnenmaas in het afgelopen jaar. 

 

In verband met de mogelijke herindeling van de Hoeksche Waard per 1 januari 

2019 is het goed mogelijk dat dit de laatste korpsavond is die door de 

gemeente Binnenmaas wordt georganiseerd.  

 

Ik ben er trots op dat de brandweer Binnenmaas een voorloper is van het AED-

project. Ook dit jaar heeft het AED-project weer een aantal malen zijn nut 

bewezen. De bestuurders, de brandweerposten van Strijen en Oud-Beijerland 

zijn ook zover dat zij mee gaan doen aan inzetten voor reanimatie met AED. Dit 

project wordt per 1 januari 2018 in heel de Hoeksche Waard actief. Samen met 

de mensen van de ambulance en de vele vrijwilligers van Hartveilig Wonen 

staan we garant voor de hoogst mogelijke slagingskans. Daarin maken we met 

zijn alleen echt het verschil voor mensen. Iedere seconde telt en kan letterlijk 

het verschil maken tussen leven en dood. 

 

Voordat we naar het officiële gedeelte gaan meld ik voor de statistici onder 

jullie de uitrukken tot op heden. Dat zijn er tot eind oktober voor gemeente 

Binnenmaas 182.  

 

Verder wil ik ook de jeugdbrandweer een hart onder de riem steken met hun 

voortreffelijke inzet het afgelopen jaar en het resultaat van een hele mooie 9e 

plaats op de landelijke brandweerwedstrijd van 30 september. Om aan de 



landelijke wedstrijd te mogen meedoen is al een topprestatie, je hoort dan bij 

de beste 10 van Nederland. 

 

Dames en heren, 

 

Ik ga afronden. De vrijwillige brandweer  Binnenmaas is een goed 

functionerende club mensen. Mensen die dag en nacht klaarstaan voor de 

gemeenschap, mensen waar we zuinig op moeten zijn. Ik vond het een eer 

daarvoor de afgelopen tien jaar als burgemeester de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid te hebben mogen dragen.    

 

Ik bedank u allemaal voor uw inspanningen en wens u allen, namens het 

gemeentebestuur, veel succes bij uw belangrijke werk. We gaan er, ook in 

2018, weer vol tegenaan! 

 

 

===================================================== 



 
De jubilarissen worden toegesproken door de ploegchefs, de burgemeester reikt 
de oorkondes uit. Het gaat om de volgende brandweerlieden: 
 

Jubilarissen 
 

Post Mijnsheerenland/Westmaas: 

Jaap van de Mark   12.5 jaar 
 
Post ’s-Gravendeel: 

Wilmer de Zeeuw   25 jaar 

Johan Dorsman   30 jaar 
 

Post Maasdam/Puttershoek: 

Bastiaan van Oudheusden  20 jaar  

 

Post Heinenoord: 

Sandra Dank    12.5 jaar   

Mandy van der Griend  12.5 jaar 
  
 
 

Certificaten/diploma 
 
Diploma Instructeur: 

Gerard Kuipers   Maasdam/Puttershoek 

Diploma Bevelvoerder: 

Stefan Schaar    Maasdam/Puttershoek 

Diploma Chauffeur: 

Cornelis Kats    Maasdam/Puttershoek 

Pim Grinwis    Mijnsheerenland/Westmaas 

Diploma Chauffeur / pompbediener: 

Maarten van Leeuwen   ‘s-Gravendeel 

Corné Groeneweg    ‘s-Gravendeel 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
Koninklijke onderscheidingen 
Worden uitgereikt door burgemeester Borgdorff. 
 

Dit jaar mag ik als burgemeester van Binnenmaas ook nog twee van jullie extra in het 

zonnetje zetten. Willen jullie even bij me komen staan Jan van Haaften van de post ’s-

Gravendeel en Wim van der Pols van de post Heinenoord. 

 

Jan van Haaften 

Jan, jij bent op 1 september 1986 begonnen bij de brandweer ’s-Gravendeel. In deze 31 

jaar heb je veel wedstrijden gespeeld en verschillende functies bekleed zoals de 

waarschuwing en verkenningsdienst (WvD), chauffeur / pompbediener, bedienaar 

Verbindingscommando wagen (VC) en chauffeur van het haakarm voertuig. In die 31 

jaar heb je veel voor de brandweer gedaan. Ook het verrichten van reparatiewerk aan de 

oude Thames Trader (het voertuig dat vroeger op de post Schenkeldijk stond) deed je 

met veel passie.  

 

Om na 31 jaar te stoppen met dit werk is geen gemakkelijke keuze voor je geweest. Ook 

voor je collega’s op de post is het niet makkelijk een kracht als jij kwijt te raken. Zeker 

omdat je er veel was overdag is je vertrek niet snel op te vangen. 

 

Jan bedankt voor je 31 jaar inzet als brandweervrijwilliger. Het klinkt zo gewoon, maar 

dat is het niet. Dat weten je collega’s, jijzelf en ook het gemeentebestuur van 

Binnenmaas is je dankbaar voor je inzet in al die jaren. Ik ben dan ook verheugd om je 

te vertellen dat het  Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau. Hartelijk gefeliciteerd. 

 

Wim van der Pols 

Wim, jij bent bij de brandweer op de post Heinenoord begonnen op 1 augustus 1990. Je 

bent nu dus al 27 jaar brandweerman in hart en nieren. Ik heb begrepen dat je heel veel 

wedstrijden hebt gespeeld, en dan vooral hulpverleningswedstrijden. Daar kun jij enorm 

van genieten is me verteld.  

 

Wim, je hebt veel functies bekleed bij de post Heinenoord. Als oefenleider, instructeur, 

bevelvoerder (tot op de laatste dag), TCO lid en hoe kan het ook ander Hulpverlening 

(HV) specialist. Ook ben je nog iets meer dan een jaar Postcommandant geweest. 

Afscheid nemen van zoveel mooie dingen is altijd moeilijk. Maar de mooie herinneringen 

blijven gelukkig. 



 

Wim ik dank je voor je buitengewone inzet in al die jaren als brandweervrijwilliger. Je 

hebt nog een jaar bijgetekend om de post te helpen, en dat siert je. Ook voor jou geldt 

dat je inspanningen voor de brandweer, en daarmee voor de inwoners, voor de 

samenleving als geheel, gezien en gewaardeerd worden. Het doet me dan ook deugd je 

namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen behorende bij het Lidmaatschap in de 

Orde van Oranje Nassau te mogen opspelden. Van harte gefeliciteerd.  

 

 

 


