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de heer C.J. van Doorn

EMBARGO TOT DINSDAGAVOND 6 SEPTEMBER 2016 19:30 UUR.
Op 6 september aanstaande om 19:30 uur reikt burgemeester H.H. (Harry) de Vries de
bronzen legpenning van Stichting Carnegie Heldenfonds uit aan de heer C.J. (Cees) van
Doorn uit Waardenburg. Plaats van handeling is de raadzaal van de gemeente
Neerijnen, Van Pallandtweg 11 in Neerijnen.
Op 1 februari van dit jaar was de heer Cees van Doorn op weg naar zijn werk en zag in de
sloot aan de Bommelsestraat in Ophemert een auto op de kop liggen.
Hij twijfelde geen moment, sprong de sloot in en ging naar de auto. Via de achterklep van de
auto is hij naar voren gekropen en zag daar de vrouwelijke inzittende met haar hoofd en
armen boven water. Hij kon er vanwege de achterbank niet goed bij, maar heeft haar hoofd
desondanks kunnen ondersteunen en geprobeerd haar te kalmeren tot de brandweer ter
plaatse was. De brandweer was na 6 minuten ter plaatse en heeft de deur van de auto er
uitgeknipt en vervolgens het slachtoffer en de heer Van Doorn uit de auto gehaald en naar de
kant gebracht.
De heer Van Doorn is ook lid van de vrijwillige brandweer (korps Waardenburg), maar op dat
moment niet in functie.
Burgemeester Harry de Vries van de gemeente Neerijnen heeft een aanvraag gedaan bij de
Stichting Carnegie Heldenfonds om deze daad op enige wijze te belonen.
Het bestuur van deze stichting was met hem van mening dat de heer Van Doorn met zijn
moedige gedrag en met gevaar voor eigen leven, eraan heeft bijgedragen dat het ongeval
geen ernstige gevolgen heeft gehad voor het slachtoffer en heeft dan ook besloten aan de
heer Van Doorn de bronzen legpenning van Stichting Carnegie Heldenfonds en het loffelijk
getuigschrift toe te kennen.
Burgemeester De Vries reikt deze penning aan de heer Van Doorn, in het bijzijn van diens
naaste familie, uit op dinsdagavond 6 september aanstaande om 19:30 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis Neerijnen.
De heer Van der Tang (redacteur van het magazine EHBO.NL) zal na de uitreiking de heer
Van Doorn interviewen. Maandelijks wordt namelijk in dit magazine een artikel over een
heldendaad gepubliceerd.
EHBO.NL is een magazine dat publiceert over actuele zaken op het gebied van veiligheid,
preventie, Eerste Hulp en zelfredzaamheid. Met een artikel over helden worden niet alleen de
helden in het zonnetje gezet, maar ook de lezers van het magazine gestimuleerd om in actie
te komen. Steeds vaker verschijnen er verhalen dat mensen aan de kant staan te filmen met
hun mobieltje en er geen hulp wordt geboden. Juist dan is het belangrijk aandacht te besteden
aan de heldenverhalen en daardoor mensen te motiveren hulp te verlenen.
Niet voor publicatie:
Mevrouw Denise van Beek (het slachtoffer) heeft aangegeven als gaste bij de uitreiking aanwezig te
zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjoleine Leeuwis (kabinetszaken) van de
gemeente Neerijnen, telefoon (0418) 65 65 21 óf mailen naar marjoleine.leeuwis@neerijnen.nl.

