Dr. P.M. Hoekstraat

Dr. Petrus (Piet) Martinus Hoek wordt op 2 au-

worden in 1919 houten draaibare lighalletjes

gustus 1857 te Wateringen geboren. In 1884,

geplaatst op het terrein achter het ziekenhuis

direct na zijn promotie tot doctor in de genees-

op Duinendaal , die plaats bieden aan acht pa-

kunde vestigt hij zich in Boxtel en oefent hier

tiënten. Maar ook op andere gebieden is dok-

zijn huisartsenpraktijk uit tot 1935, waarna zijn

ter Hoek actief. Op zijn initiatief wordt er in

zoon Cornelis (Kees) P.J. Hoek de praktijk over-

1925 begonnen met de bouw van een nieuw

neemt. Piet Hoek krijgt ook een aanstelling als

ziekenhuis op Duinendaal, dat voldoet aan de

gemeente-arts, zodat hij ook aan de armlastige

eisen van de tijd. In 1912 stelt hij een stuk

inwoners van Boxtel geneeskundige hulp moet

grond, dat hij in eigendom bezit aan het Mo-

verstrekken In 1903 laat dr. Hoek een villa bou-

lenpad, ter beschikking voor de bouw van het

wen op de hoek Clarissenstraat met de Koppel.

eerste Boxtelse zwembad. Hij wordt zelf voor-

Piet Hoek is als gemeente-arts ook voorzitter

zitter van de vereniging, die het zwembad ex-

van de gezondheidscommissie. Onder zijn lei-

ploiteert. In 1933, als er in het wandelpark in

ding wordt in 1905 een onderzoek verricht

het Leijsenven een zwembad wordt gereali-

naar de toestand van de woningen in Boxtel.

seerd, eist hij dat de schooljeugd gratis moet

Het is Piet Hoek ook een doorn in het oog, dat

kunnen

er nog geen Kruisvereniging in Boxtel is geves-

´schoolzwemmen´ geboren.

tigd. Als hij in 1909, bij zijn zilveren ambtsjubi-

Dr. Piet Hoek overlijdt op 14 juli 1935

zwemmen.

Hiermee

leum van de Boxtelse gemeenschap een bedrag van ƒ1100,- krijgt bestemt hij dit bedrag
voor de oprichting van een particuliere vereniging, die zijn naam draagt. Zo wordt op 1 mei
1901 de Dr. Hoek’s Vereniging opgericht, het
latere “Wit-Gele Kruis”. De eerste taak van de
vereniging is de zorg voor zuigelingen. De zuigelingensterfte is in het begin van de 20e eeuw

hoog door gebrek aan kennis van hygiëne, omdat medische hulp vaak te laat wordt ingeroepen en door slechte voeding. Spoedig na de
oprichting wordt de taak van de vereniging uitgebreid met de bestrijding van tuberculose.
Speciaal voor de verpleging van tbc-patienten
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