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Beste vrienden van de stichting 752, 
Het is vakantietijd,komkommertijd dus……. En dat is helemaal waar. Het werk staat 
op een laag pitje maar dat wil niet zeggen dat er niets is te beleven. Het afgelopen 
voorjaar hebben wij kennis mogen maken met een schrijver van een nieuw 
brandweerboek. Daarin worden allerlei unieke brandweerauto’s samengevoegd. Het 
boek komt uit in september van dit jaar. Onze website heeft ervoor gezorgd dat onze 
ladderauto is opgevallen. De schrijver vond hem zo uniek dat hij het de moeite vond 
om naar Sint Pancras te komen om er foto’s van te nemen. Het gevolg is dat hij in dit 
nieuwe brandweerboek komt te staan. Een mooie opsteker voor onze stichting zo 
vindt het bestuur. We zijn natuurlijk vreselijk benieuwd naar het resultaat. Ook is er 
het afgelopen jaar belangstelling geweest naar andere oude brandweerauto’s die 
dienst hebben gedaan bij de gemeente Alkmaar. Ook dit komt omdat onze website 
blijkbaar veel wordt gevonden. We hebben een prachtige foto gekregen van onze 
autoladdder van hoe hij er uit zag bij de aflevering in 1958. De grote witte streep die 
zich nu  op de ladder bevindt zat er toen nog niet op. Dus niet geheel origineel meer 
helaas. Maar ja er mag wat aan mankeren. Zoals hij er nu uitziet daar zijn wij heel 
tevreden mee. Zoals het  er nu  naar uitziet zal binnenkort de spindel voor het 
opdraaimechanisme van de autoladder weer in de auto gemonteerd kunnen worden. 
We hebben een machinefabriek gevonden die de klus kon klaren. Dat wordt een 
spannend moment voor ons. Dit alles dankzij een gift van de Rotaryclub Langedijk 
Heerhugowaard die onze ladderwagen helemaal zag zitten na een lezing over de 
geschiedenis van de autoladder door Ton Adams. Ton is een man die de autoladder 
nog door en door kent van vroeger omdat hij er nog chauffeur van is geweest. 
Binnen de vrienden van de stichting van de 752 is een groepje geformeerd die op dit 
moment een gezelschapsruimte aan het bouwen is in de stalling waar de autoladder 
752  staat. Het wordt een mooie ruimte met een gezellig zitje en,uiteraard,een bar. 
Het is de bedoeling dat deze ruimte nog dit jaar in gebruik genomen gaat worden. 
Althans dat is door onze hoofdbouwmeester Koos Klaase toegezegd. Nu was het 
meestal zo dat als we aan de auto hadden gewerkt en om 10 uur stopten een biertje 
of een borreltje gingen drinken. Dit deden we dan in de ruimte waar de ladderwagen 
stond. Dat kon in de winter eeeeerg koud zijn. Dat betekende dan dat we snel ons 
borreltje opdronken en naar huis gingen. Dat wordt nu verleden tijd en kunnen we 
gezellig nazitten in de verwarmde ruimte. Als de vakantie tijd eropzit gaan we ons 
weer toeleggen op de verdere restauratie. Het koelsysteem werkt nog niet helemaal. 
Andre Jongstra zal zich de komende tijd hier op richten. Verder is Theo Timke druk 
doende met de electriciteit en met name de bedradingen die we in zijn geheel gaan 
vervangen. Voor de komende nazomer gaan we meedoen met de oldtimerrit in Sint 
Pancras (wie wil er mee?) en daarna staat het 8 oktoberfeest met zijn 
brandweerdemonstraties weer op het programma. Wij hopen daar acte de precance 
te geven. Iedereen die wil komen kijken is welkom. Zoals bekend wordt er iedere 1e 
en 3e woensdag van de maand(behalve in augustus) aan de auto gewerkt van 20.00 
uur tot 22.00 uur. Iedereen is welkom om te komen kijken en om oude koeien over de 
brandweer uit de sloot te halen. 
  Tot de volgende keer: 
      Uw schrijver J.Berger 


