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CALAMITEITENKAART 

Belangrijke telefoonnummers 
112 Algemeen alarmnummer 

Spoedeisende hulp, brand en politie 

 
0900 - 8844 Geen spoed, wel politie 

 
078 - 68 12 395                                        
 
Spoed: 
078 - 68 15 061 

Huisarts 
Huisartsenpraktijk van Houten & van Houten-
de Koning 
Gezondheidscentrum De Zeester 
Tromplaan 49 C 
3342 TR Hendrik-Ido-Ambacht 

 
078 - 20 200 20 Huisartsenpost 

Karel Lotsyweg 10 
3318 AL Dordrecht 

 
078 - 68 22 213 Tandarts 

3 Sprong Mondzorg 
Coba Ritsemastraat 33-35 
3343 RJ Hendrik-Ido-Ambacht 

 
 

Tip voor als je 112 belt 
• Blijf rustig 
• Noem de locatie 
• Omschrijf kort de situatie 
• Luister naar de vragen 
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ONTRUIMINGSKAART 
 
Happy Move    (TVD) Tel.:  06 - 23 32 60 17 
De Spiegel 11     
3341 CA Hendrik-Ido-Ambacht 
 
 
Ontruimen 
 
1. Blijf kalm, voorkom paniek onder deelnemers. 
 
 
2. De begeleider die de brand ontdekt, geeft het signaal “we gaan ontruimen” aan de andere 

begeleiders en informeert ook de deelnemers. 
 
 
3. Pak de Happy Move paspoorten en neem ze mee. 
 
 
4. Verlaat via de kortste weg met alle deelnemers het pand. Neem je telefoon en sleutels mee. 
 
 
5. Overtuig jezelf dat niemand meer binnen is. Inspecteer hiervoor de kasten en de ruimte onder 

de tafels, het toilet enz. 
 
 

6. Houd deuren en ramen gesloten en sluit ramen en deuren achter je. 
 
 
7. Bij veel rook: blijf laag bij de grond. 
 
 
8. Ga naar het buitenterrein van Happy Move en controleer a.d.h.v. de paspoorten of iedereen 

buiten is. 
 
 
9. Bel onmiddellijk 112 en geef je naam en het volledige adres van de locatie van Happy Move 

(zie boven). 
 

 
10. De begeleiders nemen alle deelnemers mee naar de draaiplaats voor auto’s naast de 

containers (de verzamelplaats). 
 
 
11. Wacht op de hulpdiensten en meld bijzonderheden (bijv. vermissing van personen!). 
 
 
12. Informeer een directeur / de TVD (06 - 23 32 60 17). 
 
 
Geen vluchtweg  
Als je het gebouw niet uit kunt, ga dan naar een kamer aan de straatkant. Leg een (nat) laken of kleed 
tegen de kier onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas een raam en roep om hulp. 


