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Reeds lang koestert het hoofdbestuur de wens .om een nationale brandweerdag in het leven te roepen. Een wens, die niet
alleen bij het hoofdbestuur bestaat, maar die ons van meer
zijden kenbaar is gemaakt. De bedoeling van zo'n dag is de
brandweer in geheel Nederland in de schijnwerpers van de publiciteit te plaatsen teneinde haar taak en haar werk meer bekendheid te geven. Het is er vooral om begonnen de jeugd nader
te informeren. Voor de jeugd is deze hulpverlenende dienst nog
teveel een gesloten boek. De vraag was evenwel steeds: hoe kunnen we zo'n dag in het leven roepen? Door toevallige omstandigheden is het hoofdbestuur de weg ertoe gewezen.
Wat is het geval?
Deze zomer gaan er een televisie- en radioprogramma van start,
respectievelijk geheten: „mid-week" en „week-end", waarin belangstelling wordt gekweekt voor verschillende instellingen. Het
is een programma voor de jeugd van 10-15 jaar. De opzet is de
jeugd in plaats van passief tot actief TV kijken te brengen en haar
te activeren tot zelfwerkzaamheid. Zo worden onder meer behandeld markten, drukkerijen, enz., waarover uitgebreide reportages
zullen worden uitgezonden, zowel op de televisie als via de radio.

Wedstrijd
Om de activiteiten te prikkelen wordt aan de uitzending een
wedstrijd verbonden, waaraan de jeugd, zo zij daar interesse
voor heeft, kan meedoen. De jeugdige kijker c.q. luisteraar kan
bijvoorbeeld een opstel, een foto, een fotomontage, een knutselwerk e.d., betrekking hebbende op het onderwerp van de uitzending, insturen. Om daarin te kunnen slagen is een bezoek aan
de instelling, waarover het programma handelt, noodzakelijk. Om
de deelname aantrekkelijk te maken worden voor de beste inzenders enkele prijzen beschikbaar gesteld. Een jury van de omroep
beoordeelt de ingezonden werkstukken.
Bij de voorplaat:

Eén van de onderwerpen, die de omroep voornemens is in zijn
programma op te nemen, is de Brandweer.

De bestrijding van de brand aan
boord van de Israëlische coaster
Tsefat in de Rotterdamse haven
vanaf de kade met drie waterkanonnen en een aantal stralen.

Het hoofdbestuur heeft gemeend hieraan zijn medewerking te
moeten verlenen, omdat deze gelegenheid, gezien de grote publiciteit, die hieraan is verbonden, een unieke kans biedt de nationale brandweerdag te verwezenlijken.
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Om het plan te doen slagen is de

de jongeman, die op 5 juli uw brand-

Ontvang daarom de jeugd zoals wij

medewerking van de jeugd noodzakelijk, maar méér nog die van de gehele

weer bezoekt over enige tijd uw
brandweerman kan zijn. Wij hebben
jonge krachten nodig en zullen deze
ook in de toekomst nodig hebben.

dit bij de brandweer gewend zijn: hulpvaardig en gastvrij,

Nederlandse brandweer.

Het hoofdbestuur.

Hoe zit het programma in elkaar?

Het is een uitzending onder auspiciën van -de VARA en in het programmablad van 'deze omroep zal hieraan
ruimschoots aandacht worden besteed. Niet alleen in dit programmablad, maar onder meer ook in dat van

Aflossing van de wacht

de KRO zal een artikel over deze uitzending verschijnen.
De bedoeling is om op zaterdag 5
Juli a.s. deze Nationale Brandweerdag
te houden. De aankondiging ervan geschiedt reeds op zaterdag 28 juni via

de radio. Vervolgens zal op woensdag
2 juli een uitgebreide TV-reportage
worden uitgezonden. Op de dag zelf
— 5 juli — zal de radio er nog eens
de aandacht op vestigen.
Getracht zal worden het ANP in te
schakelen, zodat dit persbureau met
ca. 600 correspondenten vrijwel alle
plaatselijke bladen in het gehele land
ervan in kennis kan stellen.

Wat staat de brandweer te doen?
Dit: stel de jeugd in de gelegenheid

uw brandweerkazerne of garage en
uw brandweermaterteel te bekijken.

Vertel haar zo mogelijk iets over de
brandweer in het algemeen en over
uw brandweer in 'het bijzonder.
Wilt u daarnaast een demonstratie
geven dan zal dit ongetwijfeld op
prijs worden gesteld. Het belangrijkste
is echter, dat de jongelui in de gelegenheid wonden gesteld iets te vragen,
waartoe bij een demonstratie vrijwel
geen kans bestaat.

In de gecombineerde vergadering van het hoofdbestuur met de afdelingsbesturen, op 15 april in Utrecht gehouden, zijn enkele bestuursmutaties aan de orde geweest. Periodiek aftredend waren de heren
S. J. Havinga en J. Stienstra; beklen zijn 'herkozen.
Wegens het verlaten van de dienst moesten de heren A. J. W. Mathijssen en Jac. Honig aftreden, terwijl de heer L. A. de Smedt tussentijds aftnad, omdat hij zich niet herkiesbaar had gesteld voor het
afdelingsbestuur.
Op voorstel van de verscheidene afdelingsbesturen zijn de volgende
kandidaten gekozen:
Voor de afdeling Zuid-Holland de heer J. Coodee, commandant
brandweer Delft, Westvest 35, tel. 01730-33111.
Voor de afdeling Zeeland de heer H. den Hartog, commandant
brandweer Heinekenszand, Kerklaan 33, tel. 01106-313.
Voor de afdeling Limburg de heer C. A. van Meurs, commandant
brandweer Roermond, Lommerstraat 9, tel. 04750-5533 kantoor en
5534 thuis.
Het hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld:
Ch. J. Brauers, voorzitter;
S. J. Havinga, secretaris;
J. A. A. P. Derks, penningmeester;

Mr. J. Buitink, 2e voorzitter;
J. Coodee;
H. den Hartog,
C. A. van Meurs;

Indien u bereid bent hieraan mede
te werken, kunt u zelf ook nog de
plaatselijke pers een tip geven. Vanzelfsprekend bent 'U geheel vrij in wat
en hoe u het wilt doen. Even vanzelfsprekend is het, dat uw deelname
geen „heïlig moeten" is. Nuttig is het
meedoen ongetwijfeld. Ons werk kan

niet genoeg onder de aandacht worden gebracht.
In onze statuten staat als een van

de doelstellingen van de N.V.B.C.: „Het
geven van voorlichting in de ruimste
zin van het woord". Welnu leden van
de N.V.B.C., werk mee om deze dag
te doen slagen. Óók op u, die geen
lid is van onze vereniging, menen wij
voor deze belangrijke manifestatie een
beroep te mogen doen. Bedenk dat

102

J. J. Mostard;
J. Th. Rademakers ing. en
J. Stienstra ing.
Aangezien in verband met de nieuwe statuten het huishoudelijk
reglement gewijzigd diende te worden is tijdens deze vergadering een
desbetreffend voorstel behandeld. Nadat enkele veranderingen waren
aangebracht is het ontwerp door de vergadering aanvaard. Het nieuwe
huishoudelijk reglement zal te zijner tijd ter kennis van de leden worden gebracht.
De leden van de afdeling Zuid-Holland worden er op 'attent gemaakt,
dat het secretariaat, voorheen in handen van de heer Jac. Honig,

thans berust bij de heer F. Th. H. Klouwens, Randweg 132a, Rotterdam, tel. thuis 010-195875 en kantoor 010-372977.

Jac. Honig

