
Werken aan
veiligheid?

Brandweer Kennemerland 
zoekt collega vrijwilligers m/v
Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Word collega vrijwilliger bij 
Brandweer Kennemerland, voor de posten Heemstede en/of 
Bennebroek. Een spannende bijbaan naast je eigen baan. 
Meer weten? Surf naar www.brandweerkennemerland.nl en meld je aan. Open dag 6 juni 
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Interviews 
vrijwilligers

ten op de gemeentegrens, is dit één van 
de meest actieve vrijwilligersteams binnen
de regio. Ik ben dan ook bijzonder trots 
op de inzet van het gehele team.”

Zit een postcommandant alleen 
nog maar achter zijn bureau?
“In de eerste plaats ben ik manager van 
het team. Dit vraagt om het faciliteren 
en creëren van een prettige werkomge-
ving en plezier in het werk. Professioneel 
gezien moet ik zorgen voor goed opge-
leid en geoefende medewerkers en dege-
lijk materieel. Ook is een goed beeld van 
de risico’s binnen ons gebied nodig om 
als team juist toegerust te blijven. Maar 
het is zeker niet alleen een kantoor-
baan. Als lerend Hoofd Officier van 
Dienst, geef ik leiding aan meerdere 
brandweereenheden en zit bij calamitei-
ten een multidisciplinair team voor. Dit 
om in het incidentgebied de stabilisatie en 
afhandeling van het incident zo effectief 
en efficiënt mogelijk te laten verlopen.” 

Waarom nu een wervingscampagne 
en een open dag op 6 juni?
“Om in de toekomst de brandweerzorg
in stand te kunnen houden zijn voor 

  IntervIeW Met pOstcOMMandant WIM de zWart

Bennebroek minimaal 18 vrijwilligers en 
voor Heemstede minimaal 42 vrijwilligers
nodig. Hier komen beide posten op dit 
moment bij lange na niet aan. Daarom 
zijn wij een wervingscampagne gestart. 
Met de open dag is een kijkje achter de 
schermen mogelijk. Kom kijken en neem 
deel aan onze demonstraties. Ons team 
vertelt graag over het brandweervak en 
wat het betekent om vrijwilliger te zijn.” 

En tot slot ...
Onze organisatie biedt veel mogelijk-
heden en groei voor de toekomst. 
Deskundigheid, daadkracht, flexibiliteit en
collegialiteit met als doel klantgericht te 
kunnen werken: Daarvoor hebben wij jóu
nodig. Ik zie je graag op zaterdag 6 juni.
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InfOkrant
Brandweerposten 

Heemstede en 
Bennebroek

Wim de zwart, postcommandant, 
geeft vanaf 1-9-2008 leiding aan 
het team van de brandweerposten 
Heemstede en Bennebroek. 

Waarom heeft u voor het 
brandweervak gekozen?
“Nou, dat is toch de uitdaging, actief 
bezig zijn en nooit weten wat de dag 
brengt. Verder de studiemogelijkheden 
om jezelf te kunnen ontplooien en het 
sporten.” Een brede glimlach verschijnt. 
“Ik ben begonnen in 1983 als ‘spuitgast’ 
in een Amsterdams –blikkie-, dat is al
weer zo’n 25 jaar geleden. 
Al snel ben ik naar Haarlem gegaan als 
preventist en doorgegroeid binnen de 
afdeling Proactie en Preventie tot uit-
eindelijk afdelingshoofd. En nu als post-
commandant aangesteld voor de posten
Heemstede en Bennebroek.”
 
Wat is het unieke van deze 
brandweerposten?
“Wij zijn bijzonder goed uitgerust en 
kunnen in eigen beheer al het materieel 
en materiaal onderhouden. Dit betekent 
een uitstekend toegeruste werkplaats 
om klein onderhoud aan de voertuigen 

en reparaties uit te voeren, een adem-
luchtwerkplaats om de ademluchtflessen
te vullen en bijvoorbeeld twee grote pro-
fessionele wasmachines om de brand-
weerpakken schoon te maken. Ons totale 
team bestaat uit zo’n 80% vrijwilligers en 
20% beroeps. Omdat er in de dagsitu-
atie binnen één minuut uitgerukt moet 
worden, is gekozen om op de dag met 
zoveel mogelijk beroepskrachten te wer-
ken. Ook de vrijwilligers worden, waar 
mogelijk overdag ingepland. Maar vooral 
in de avond en weekenden is de uitruk 
voor de vrijwilligers. Hiermee is voor de
dag-, avond- en weekendsituatie de 
opkomst- en uitruktijd gegarandeerd. 
Door de operationele grenzen, inzet van-
af de dichtstbijzijnde post zonder te let-



tien gemeentelijke brandweerkorpsen zijn per 1 juli 2008 één regionaal korps brandweer kennemerland geworden.
voorheen werkten de gemeentelijke korpsen Heemstede en Bennebroek alleen met elkaar samen bij grote incidenten en regionale oefeningen.  

alle medewerkers - vrijwilligers en beroeps - zijn per 1 juli 2008 in dienst van brandweer kennemerland, een onderdeel van veiligheidsregio kennemerland.
 
Dit nieuwe grote korps is een moderne organisatie. Zo werkt de regionale brandweer Kennemerland met moderne apparatuur 
op de voertuigen. Bij de posten Heemstede en Bennebroek werken in totaal 48 personen. In Bennebroek zijn dat 12 vrijwilligers. 
Voor de post Heemstede zijn dit 29 vrijwilligers en 7 beroeps. In beide posten is momenteel plaats voor nieuwe vrijwilligers.

Op 1 maart 1971 bestond de vrijwillige brandweer 
van Heemstede 60 jaar. ter gelegenheid van dit 

jubileum werd op zaterdag 15 mei 1971 voor het eerst, 
een onderlinge brandweerwedstrijd in Heemstede geor-
ganiseerd. Hier werd voor een groot deel door de omlig-
gende korpsen uit de regio aan deelgenomen. door het 
grote succes werd het een jaarlijks terugkerende tradi-
tie. dit jaar vindt de wedstrijd voor de 39e keer plaats.

via diverse websites kunt u de brandweer ‘volgen’. Informatie over het korps brandweer kennemerland of welke voertuigen klaar staan in de kazernes Heemstede en 
Bennebroek. Ook kunt u brandpreventietips en uitrukken of grote oefeningen nalezen. 

Bezoek hiervoor de websites www.brandweerkennemerland.nl, www.brandweerheemstede.nl of www.brandweerbennebroek.nl.

In de loop van 2009 worden de websites aangepast. Zo wordt de website van brandweer Kennemerland vernieuwd en uitgebreid zodat u sneller de gewenste informatie uit de regio kunt vinden.

de brandweer werkt met een veiligheidsketen om 
brandveiligheid op diverse niveaus goed in beeld te 

brengen en te organiseren. de veiligheidsketen bestaat 
uit vijf schakels: pro-actie, preventie, preparatie,
repressie en nazorg. Gezamenlijk dekken deze onder-
delen het werkveld van de brandweer.
 
pro-actie is:  
het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, vooral 
op het terrein van ruimtelijke ordening en infrastructuur. 
De pro-actiemedewerkers adviseren op bestemmingsplannen en
bij grote bouwplannen of infrastructurele projecten. Ze kijken 
naar de bereikbaarheid voor de hulpdiensten, bluswatervoor-
zieningen en veiligheidsrisico’s in het plangebied en de omgeving
ervan.

preventie is:  
het beperken van risico’s op brand en ongevallen. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld door gemeenten te adviseren om brand-
veiligheidseisen te stellen in vergunningen voor evenementen, het 
bouwen en gebruiken van gebouwen en de opslag en het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Vervolgens kunnen de preventie mede-
werkers controleren of de vergunningen juist worden nageleefd.
 
preparatie is: 
de voorbereiding op de daadwerkelijke bestrijding van bran-
den, ongevallen en rampen. Dit betekent o.a. het maken van 

  BrandWeerpOsten HeeMstede en BenneBrOek

  de veIlIGHeIdsketen 

procedures en rampenbestrijdingsplannen, het bedenken en 
uitvoeren van oefeningen en verzorgen van opleidingen. 
Ook de aanschaf en verzorging van het materieel horen bij de 
preparatie. 
  
repressie is: 
het daadwerkelijk bestrijden van branden, ongevallen en rampen 
en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening.
 
nazorg is: 
het verlenen van de zorg die nodig is om terug te keren naar 
de normale situatie. Het gaat hier onder andere om medische 
en sociaalpsychische zorg voor slachtoffers en hulpverleners, 
schade-afhandeling en milieuzorg. Maar ook evaluatie en het af-
leggen van verantwoording door bestuurders vallen onder deze 
laatste schakel van de veiligheidsketen.   

Onderlinge verbondenheid van de schakels
De schakels van de veiligheidsketen zijn onderling met elkaar 
verbonden en moeten van elkaar weten wat er speelt. 

Een voorbeeld: als ‘Pro-actie’ een bepaalde bluswater-
voorziening wenst in een specifiek gebied, moet dat een 
voorziening zijn volgens wetgeving waarop ‘Preventie’ de 
bouwplannen toetst. ‘Preparatie’ is nodig om de gewenste 
bluswatervoor-ziening te testen op bruikbaarheid en in de 
aanvalsplannen of bereikbaarheidskaarten op te nemen. 
‘Repressie’ gebruikt de bluswatervoorziening bij een brand. 
En ‘Nazorg’ evalueert de bluswatervoorziening. Van deze 
evaluaties kan de hele veiligheidsketen wat leren 
en dat maakt de keten rond. 

  BrandWeer OnlIne

  BrandWeerWedstrIJden kenneMerland   Open daG 6 JUnI

Open dag 6 juni 2009 van 11.00 – 15.00 
uur brandweerpost Heemstede 

Ook dit jaar is er een open 
dag bij de brandweerpost 
Heemstede en wel op zaterdag 
6 juni.  Al enkele jaren 
presenteren de brandweer-
posten Heemstede en Benne-
broek, hun kennis en vaardig-
heden. Er zijn diverse 
demonstraties en doorlopende activiteiten voor jong en oud.

Dit jaar is het thema van de 
open dag: werving nieuwe 
collega vrijwilligers. 
Wij zijn voor onze posten 
Heemstede en Bennebroek 
hard op zoek naar enthousiaste 
collega vrijwilligers (m/v) 
die ons willen versterken.

Er zijn weer diverse kramen 
waar u informatie kunt krijgen 
over brandveiligheid, werken 
bij de brandweer etcetera. Zo 
vertellen brandweercollega’s u 
over het vak. Tijdens de open 
dag kunnen bezoekers bij de 
demonstraties al enkele aspec-
ten van ons unieke beroep 
beleven. 

Bij de activiteiten die de 
brandweer uitvoert heeft zij te 
maken met andere organisaties. 
Organisaties die ondersteunen 
bij werkzaamheden of indirect 
met de werkzaamheden te 
maken hebben. Van deze 
organisaties zijn aanwezig; 

de Heemsteedse Reddingsbrigade
de lokale imker uit Heemstede
Stichting Hulp voor het geven van cursussen op het gebied 
van reanimatie en Automatische Externe Defibrillator (AED) 
de Brandwondenstichting.

De jongste generatie brandweermannen en -vrouwen worden 
vertegenwoordigd door Jeugdbrandweer Heemstede/
Bennebroek met hun vertrouwde spuithuisje en andere 
activiteiten. Want je kunt niet vroeg genoeg kennismaken met 
de brandweer!
Genoeg redenen om 6 juni naar de open dag van de brand-
weerpost Heemstede te komen. Kijk voor het programma 
op www.brandweerheemstede.nl
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PS: Leuk om te doen tijdens de open dag op 6 juni:

 1. Een kijkje achter de schermen nemen.
 2. Een gesprek met onze vrijwilligers.
 3. Meedoen aan een demonstratie en zelf ervaren.

PS: De posten Heemstede en Bennebroek 
 verzorgen zo’n 1000 uitrukken op jaarbasis.

Naast een op de praktijk georiënteerde opdracht, is er tevens 
gelegenheid om collega’s van de andere posten te ontmoeten. 
Behalve het wedstrijdelement is de samenkomst op deze dag 
een belangrijk onderdeel. Aan het einde van de dag wordt er 
door de jury bepaald welke ploeg en welke bevelvoerder dit jaar 
zich de besten van brandweer Kennemerland mogen noemen.

Wij hopen dit jaar op een grote deelname vanuit de posten. Samen
maken we van deze dag weer een succes. Op naar de 40 jaar !



  Werken Met de WarMteBeeldcaMera

Brandweer kennemerland werkt met moderne materialen. 
 zo heeft post Heemstede recent een warmtebeeldcamera 

aangeschaft voor de tankautospuit (748). 

De warmtebeeldcamera is een hulpapparaat voor gebruik bij brand-
bestrijdings- en reddingsoperaties, waar de zichtbaarheid beperkt is ten 
gevolge van rook en duisternis. 

de warmtebeeldcamera wordt ingezet bij:
 zoek- en reddingsoperaties
 het opsporen naar de oorsprong van de brand
 het bepalen van de omvang van de brand 
 het signaleren van gevaren voor overslag

De warmtebeeldcamera is getest op de mogelijkheden, tijdens een praktijkmiddag op een oefenlocatie, door brandweerlieden van 
post Heemstede. Het basisprincipe van de warmtebeeldcamera is het registreren van warmteverschillen. Tijdens de praktijkmiddag
meet de camera bij een brandhaard al gauw meer dan 600 graden. 

Wat kun je zien met de warmtebeeldcamera?
Een object naast de brandhaard, minder warm dan de omgeving, tekent donker af. Het wordt al snel duidelijk dat het een persoon
(oefenpop) is. De camera ziet bijvoorbeeld ook of een vat halfvol is.

Er wordt gezocht naar de uitgang met de camera.
De deur is donkerder, koeler dan de wanden. Zo 
wordt duidelijk dat daar de uitgang is. Bij de deur 
wordt nog een persoon(oefenpop) opgespoord. 

Ook buiten de oefenruimte kunnen de beelden wor-
den gevolgd. Dit is erg handig voor een bevelvoerder 
of Officier van Dienst op de plaats van het incident. 
Het bereik van de camera is zeer groot. 

De test heeft de vele mogelijkheden aangetoond 
en de conclusie is; de warmtebeeldcamera is een 
apparaat dat onmisbaar is op een tankautospuit.

Wel is vastgesteld dat een warmtebeeldcamera
geen vervanging is van de gebruikelijke technieken
en voorzorgsmaatregelen. 

de jeugdbrandweer is opgericht in 1974. In het jeugd-
brandweerteam is ruimte voor 22 leden de jeugd-

brandweer is vooral leuk en leerzaam. Brandweermannen 
en -vrouwen van brandweerpost Heemstede geven één 
keer per week een praktijkoefenavond. Jongens en meiden
van 12 tot en met 18 jaar oefenen brandbestrijding en 

andere taken van de brandweer. 
dit gebeurt elke maandagavond van 
19.30 tot 21.00 uur in twee groepen;
de junioren (12-15 jaar) en de aspiranten 
(16-18 jaar). 

Op het kazerneterrein wordt geoefend in verschillende brandbe-
strijdingstechnieken. Zoals het uitrollen en koppelen van slangen,
het hanteren van de brandspuit en de wijze van blussen (dat kan 
bij elke brandhaard verschillen). Ook het omgaan met zoge-
naamde kleine blusmiddelen; zoals koolzuursneeuw, schuim en 
poeder komen aan bod. Daarnaast wordt nog het contact met 
elkaar en de alarmcentrale geoefend. De jeugdbrandweer wordt 
natuurlijk niet ingezet bij echte alarmering van de brandweer.
 

   JeUGdBrandWeer OOk BIJ JOU In de BUUrt! 

De jeugdleden gaan ook regelmatig op excursie. Ze doen mee 
aan kleine oefeningen en leren met groot materieel om te gaan.
Het is mogelijk om vanuit de jeugdbrandweer door te stromen 

Met het brandweervak zijn ze opgegroeid; zo treden 
zij in het voetspoor van hun vader. frans felix 

is al meer dan 12,5 jaar brandweervrijwilliger. 

De jeugdbrandweer is een belangrijke ‘instap’ geweest. Voor 
Rianne de mogelijkheid om door te groeien naar vrijwillig-
ster en leidster bij de jeugdbrandweer. Voor Martin om na 
een ‘korte break’ bewust te kiezen voor deze ‘bijbaan’. 

Het helpen van mensen en de afwisseling zijn voor beiden, de 
belangrijkste redenen. Al snel wordt enthousiast duidelijk 
gemaakt dat de ‘twintigers’ en ook vrouwen binnen de post goed
vertegenwoordigd zijn. Het is een leuk team met een goede 
mix van ervaring en passie. 

De opleidingen geven je veel informatie die je ook goed 
kunt gebruiken bij je andere dagelijkse bezigheden. 
Zoals de kennis vanuit de bedrijfshulpverlening of de op-
leiding tot chauffeur. Het kost je wel vrije tijd maar het is 
ook leuk en je leert veel in de praktijk. Daar staat een pri-
ma vergoeding tegenover. Ook het sporten voor een goe-
de conditie in de sportschool, wordt als een pré ervaren. 
Juist dat samen bezig zijn motiveert. 

nieuwsgierig? Kom naar de open dag op 6 juni. Maak een
praatje, proef de sfeer en kijk wat er allemaal gedaan wordt 
door de brandweer. Misschien ben jij wel die nieuwe collega 
die het team zoekt?

  IntervIeW MartIn en rIanne felIx

Rianne (20 jaar) werkt daarnaast ook in de kinderopvang en Martin in het 
familiebedrijf Smederij Felix.

Martin Felix (22 jaar) werkt als vrijwilliger bij brandweerpost Heemstede 
samen met zijn zus Rianne.

“Ik zie soms hoe het mis kan gaan en dat zet mij wel aan het denken. 
Het dragen van een autogordel is wél belangrijk.”          Martin Felix

“Om nu zelf jeugdleider te zijn is heel leuk. Tenslotte was ik niet zo
lang geleden zelf lid van de jeugdbrandweer.”             Rianne Felix

  OpleIden & Oefenen

Om elk vakgebied goed onder de knie te krijgen, 
worden de basisvaardigheden eerst aangeleerd.

Als Aspirant Brandwacht krijg je eerst de basisopleiding 
Repressie, Levensreddende Handelingen en Persoonlijke 
Bescherming.  In de opleiding Persoonlijke Bescherming 
leer je omgaan met ademlucht. Dat heb je nodig als 
je bijvoorbeeld in de rook moet werken. 
Na de basisopleiding zijn er nog vele vervolgopleidingen
mogelijk zoals; Brandwacht 1e Klasse, Hoofdbrandwacht,
Onderbrandmeester, Brandmeester etcetera. 
Ook specifieke opleidingen zoals pompbediener, gaspakdrager, 
oefenleider of instructeur en bediener van de hoogwerker, be-
horen tot de mogelijkheden.

Om de vaardigheden op peil te houden en nieuwe ontwikke-
lingen te volgen wordt er geoefend. Op de post Bennebroek 
wordt op de eerste drie dinsdagavonden van de maand geoefend. 
Op de post Heemstede oefenen de brandweerlieden de eerste 
vier dinsdagavonden van de maand. 
De oefeningen duren van 19.30 tot 21.30 uur. 

De oefeningen worden volgens de landelijke herziene Leidraad 
Oefenen uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van oefenkaarten 
waarin alle vaardigheden staan omschreven. Er zijn theorie- en 
praktijkoefeningen. Nadat alle basiskennis is aangeleerd volgt een 
basisoefening. Met de ploeg wordt een kleine inzet uitgevoerd; 
bijvoorbeeld: brand in een slaapkamer of een persoon bevrijden 
uit een auto. Ook het gebruik van specialistische gereedschappen
en krachtwerktuigen wordt geoefend. Bijvoorbeeld: de hydrau-
lische schaar, -spreider, slijpschijf en motorkettingzaag. 
Uiteraard worden de oefeningen in scène gezet met rook-
generatoren, oefenpoppen, vlammen projectoren etcetera.

Na de oefenavond is er ruimte om na te praten over de oefening
of andere zaken.
Kortom, een gezellige groep mensen die samen hun vaardigheden 
op peil houden en verbeteren voor een optimale brandweerzorg.

naar bijvoorbeeld vrijwillige- of beroepsbrandweer binnen onze 
post Heemstede. Er zijn per jaar diverse regionale- en landelijke 
jeugdbrandweerselectiewedstrijden. 
Een hoge klassering op de wedstrijden betekent doorstroming naar 
de landelijke finales van de jeugdbrandweer. De jeugdbrandweer 
verricht ook hand- en spandiensten zoals helpen bij de 
wedstrijden van brandweer Heemstede. 

enthousiast geworden? Ben jij:
 minimaal 12 jaar (bij aanvang) en niet ouder dan 15 jaar 
 woonachtig in de gemeente Heemstede of Bennebroek 
 elke maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur beschikbaar 

 (In schoolvakanties is er geen oefenavond.)
 gemotiveerd en wil je vier zaterdagen per jaar vrijhouden 

 voor de wedstrijden 

Als jij denkt aan deze eisen te voldoen, kom dan eens langs 
op een oefenavond of meld je aan via het aanmeldingsformu-
lier. Het aanmeldingsformulier kun je vinden op de website: 
www.brandweerheemstede.nl onder het kopje Jeugdbrandweer.
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   vlUcHtplan

Alleen met het plaatsen van één of meerdere rook-                                                                   
 melders bent u er niet. Stel dat een rookmelder

alarm geeft en er echt brand in uw woning is. 

Hebt u er met uw gezinsleden al eens over gesproken
hoe u uw woning kunt verlaten? Wat als u niet meer naar be-
neden kunt vluchten? Hoe moet u dan uw woning verlaten? 
Denk hier eens over na of nog beter, maak samen met uw 
huisgenoten een vluchtplan. 
Een vluchtplan omvat een aantal afspraken, die u samen met uw 
huisgenoten maakt. Aan de hand van dit plan bent u bij brand 
beter in staat om samen veilig uit de brandende woning te
vluchten.

De belangrijkste punten zijn:
 Hoe slaat u zo snel mogelijk alarm? Bel altijd direct 112. 

 Zorg dat minimaal één telefoon binnen handbereik is en ook
 werkt als de stroom uitvalt. Hoe eerder de brandweer er is,
 hoe beter.

 Bepaal een vluchtroute.
 Dit is de snelste en veiligste route om uw woning te verlaten. 
 In het algemeen geldt: vlucht bij voorkeur naar beneden. 

Zorg dat u de deur naar buiten snel kunt openen. Leg de 
sleutels op een vaste plaats zodat u niet hoeft te zoeken.

zij stortte zich vol in mijn armen. “sinds 1992 ben 
ik in dienst bij brandweer Bennebroek. vanaf 

1991 was ik lid van de bedrijfsbrandweer bij de
fa.Woodward te Hoofddorp.  daar ben ik met de 
brandweeropleiding gestart. tijdens de opleiding
kreeg ik bewondering voor het werk en werd steeds
meer geboeid door het vak; de hulpverlening, de hectiek,
maar ook het teamgevoel. Het saamhorigheidsgevoel is
voor mij een belangrijk aspect van deze bijbaan.” 
aan het woord is Marie-José lommerse, vrijwillige 
brandweervrouw.

Naast haar bijbaan bij de brandweer werkt Marie-José als zelf-
standig natuurgeneeskundig therapeut. Juist de combinatie van 
deze twee uitersten, de rust in haar werk als therapeut en de 
hectiek van het brandweervak is voor haar de juiste mix. 

collega’s na een aangrijpende ervaring heeft een groep brand-
weercollega’s een opleiding gevolgd; het Bedrijfs Opvang Team. 
Zij houden na een schokkend incident gesprekken met de 
betrokken brandweerploeg. De uitdrukking:
met elkaar, voor elkaar, is hier ook zeker op 
zijn plaats. “Je moet wel een teamplayer 
zijn, want je hebt elkaar nodig
om de klus goed te kunnen uit-
voeren. Je inzetten voor de ander, 
onderdeel zijn van een hecht team 
en samen de voldoening voelen na 
afloop, dat is de kick”, aldus René.

Marie-José vult aan; “Het fijne van
deze ‘bijbaan’ is het voldane ge-
voel wanneer je samen, als team, 
een klus geklaard hebt. 
Zo vergeet ik nooit de reac-
tie van een bewoonster toen ik 
bij haar brandende woning aan-
kwam. Zij stortte zich vol in mijn 
armen, het vertrouwen dat nú al-
les goed zou komen was zo
onuitsprekelijk groot, dát raakte mij. 
Al staat de brandweer bekend 
als een mannenbolwerk, zo heb 
ik dat nooit gevoeld. Ik ben een 
aantal jaren de enige vrouw in
het team geweest. Vanaf de eer-
ste dag voelde ik mij thuis en ge-
accepteerd. Dat is natuurlijk ook 
belangrijk. Je bent in dit werk
echt maatjes van elkaar.
Het is wel heel belangrijk dat je 
partner en familie achter je 

keuze staan. Het scheelt dat zij niet anders weten dan dat 
ik bij de vrijwillige brandweer ben. Natuurlijk betekent 
het wel dat, als de pieper afgaat, ik alles laat vallen waar-
mee ik dan bezig ben. Toen de kinderen jonger waren, von-
den ze het wel heel stoer mij als brandweervrouw te zien. 
De oudste twee zijn zelf ook lid geweest van de jeugdbrandweer.”

“Het lijkt mij fantastisch als nieuwe enthousiaste leden zich 
aanmelden. Misschien een groep vrienden vanuit de 
sportvereniging? Juist het teamgevoel vanuit de sport sluit goed 
aan bij de teamspirit van de brandweer.” 

Heb jij lef? aarzel dan niet langer. 
Meld Je aan Op
www.brandweerkennemerland.nl

Om de veiligheid van u en uw medebewoners te ver-
hogen is het aanbrengen van rookmelders een 

goede maatregel. een rookmelder kan veel ellende 
voorkomen doordat hij u waarschuwt als er rook ge-
signaleerd wordt.

Hebt u al een of meerdere rookmelders?
Een brand die ’s nachts ontstaat, krijgt vaak de kans om zich flink 
uit te breiden. De meeste mensen slapen immers gedurende de
nachtelijke uren. Een ongelukkig vonkje heeft soms maar enkele 
minuten nodig om uit te groeien tot een flinke brand met grote
rookontwikkeling!

Welke functie heeft een rookmelder?
Een rookmelder geeft een geluidssignaal af zodra hij rook signa-
leert. Hij reageert op rook en daarmee indirect op de aanwe-
zigheid van brand. Voor u is het van het grootste belang om te 
worden gewaarschuwd in het allervroegste stadium van de brand. 
Dit stelt u doorgaans in de gelegenheid de brand te blussen, of 
uw medebewoners te alarmeren en samen met hen te vluchten. 
Een rookmelder heeft eigenlijk een dubbele functie: hij signaleert 
de rook en alarmeert door het geven van een geluidssignaal.

Hoeveel rookmelders en waar?
In alle woningen in Nederland waarvoor na 1 januari 2003 een 
bouwvergunning is verleend, moeten de ruimten waardoor men 
kan vluchten, zijn voorzien van rookmelders. 
Als we dit als richtlijn aanhouden voor de bestaande woningen,
dan dient in alle ruimten waardoor gevlucht kan worden een 
rookmelder geplaatst te worden. De beste plaats is in de
hal/gang waar de meeste kamers op uitkomen. Bij een woning
met meerdere bouwlagen doet u er verstandig aan op
iedere verdieping een melder te plaatsen. Bij voorkeur boven
aan de trap. Denk aan de zolder waar wellicht elektrische appa-
raten staan.

Waar moeten rookmelders beslist niet hangen?
Hang een rookmelder nooit:

 Minder dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek. 
 Direct onder de nok. Daar is nauwelijks luchtcirculatie 

 waardoor eventuele rook pas heel laat doordringt.
 Boven verwarmingstoestellen en radiatoren of in de nabijheid 
van openingen van luchtverversingskanalen. Door de luchtstro-
mingen kunnen de rookdeeltjes de rookmelder niet bereiken.

 In de badkamer, de keuken of vlakbij toegangsdeuren. De ge-
wone rookmelder kan stoom, vocht en dampen van bakken en 

 braden niet onderscheiden van rookdeeltjes. Dit kan een 
 loos alarm tot gevolg hebben.

Voor verkoopadressen van rookmelders: raadpleeg de website 
www.rookmelders.nu

   repressIe

  IntervIeW MarIe-JOse

Waar gaat de buurman heen? In de jaren 90 werd 
niet zoveel aandacht besteed aan het werven 

van nieuwe collega vrijwilligers als nu. toch sluimer-
de het idee om vrijwilliger te worden bij de brandweer 
wel al bij rené lubbers. Hij woonde nog maar net in 
zijn nieuwe woning in Heemstede, toen hij nieuwsgierig 
werd waar de buurman soms zo rap naar toe ging ...? 
al spoedig bleek dat de buurman bij brandweerpost 
Heemstede als vrijwilliger werkte. toen rené werd uitge-
nodigd om eens langs te komen was hij meteen verkocht.

Het brandweervak is een vak waarbij je stevig in je schoenen 
moet staan. Je wordt geconfronteerd met materiële schade van 
anderen of letsel van mensen in nood. “Soms blijft een inci-
dent je langer bij. Het ‘wrange’ waarom de dronken automobi-
list geen schrammetje had en het oudere echtpaar overleed, is 
daar een voorbeeld van”, zegt René. Speciaal voor de opvang van 

  rOOkMelders

 Wijs een vluchtkamer aan.
 Dit is bij voorkeur een kamer aan de straatzijde van het 

huis, een kamer waar iedereen zich verzamelt wanneer 
 de afgesproken vluchtroute onbegaanbaar is.

 Niet meteen naar beneden springen. 
 Springen levert ernstige verwondingen op. 
 Wacht zolang mogelijk op hulp voor een raam of balkon en 
 trek zoveel mogelijk aandacht.

 Koppen tellen buiten de woning.
 Op de verzamelplaats buiten de woning die u van tevoren 

hebt bepaald kunt u zien of iedereen het huis heeft verlaten. 
Vergeet niet deze informatie aan de brandweer door te geven!

 De sterken zorgen voor de zwakken.
 Spreek van tevoren af wie zorgt voor welke baby, kind, 
 oudere of mindervalide.

 Ga nooit het brandende huis weer in! 
 Doet u dat wel, dan brengt u uw eigen leven en dat van
 anderen in gevaar. Is er nog iemand binnen, licht dan
  meteen de brandweer in. 

Herhalen
Bespreek het vluchtplan van tijd tot tijd met uw gezinsleden, zo-
dat de afspraken steeds vers in het geheugen liggen. Met kinderen 
kunt u een spelvorm bedenken, bijvoorbeeld in de vorm van een 
oefening waarbij afspraken van het vluchtplan uitgevoerd worden.

PS: Top 3 redenen om vrijwilliger bij de brandweerposten Heemstede en Bennebroek te worden.

 1. De teamspirit
 2. Goede sportfaciliteiten
 3. Een actieve personeelsvereniging
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