
 
 

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING  
    “VRIENDEN VAN DE 752” 
         DECEMBER 2015. 
 
BESTE VRIENDEN VAN DE LADDER 752, 

Hoewel  het ons streven was om de auto voor 8 oktober op de weg te hebben is dat 
ons helaas niet gelukt. Met een uitnodiging van de 8 oktober vereniging op zak om 
mee te doen met de grote middagoptocht waren we bijzonder verguld. Helaas mocht 
het niet zo zijn. Inmiddels zijn we enkele maanden later en hebben we hard gewerkt 
om de auto in orde te krijgen. Een voorkeuring heeft nu plaatsgevonden op de 752 
en op enkele dingen na werd hij goedgekeurd. Op de bekende woensdagavonden 
hebben we daar met ons allen aan gewerkt en  kunnen we toewerken aan de echte 
keuring. Daarvoor hebben we transport nodig en via via kunnen we een 
transportsponser vinden die de auto wil vervoeren. Dit kan echter alleen in het 
weekeinde omdat de dieplader alleen dan beschikbaar is. Dit geeft wel extra geregel 
maar daar komen we wel uit.. Wat is er zoal gebeurd in het jaar 2015. Het Alkmaarse 
brandweerkorps waar onze stichting zo mee is verweven is helaas opgeheven en 
opgegaan in het regiokorps ploeg 31. Dit is een samensmelting van de 
brandweerkorpsen Oudorp,Kwiek en Burgerplicht. Om deze redenen zijn veel oude 
attributen en tradities aan ons geschonken. De vaandel,vlaggen trofeen en nog veel 
meer staan nu te pronken in de hal waar onze autoladder,de 752, staat gestald. Een 
stukje nostalgie is het geworden waar menigeen met weemoedigheid naar terug kijkt. 
In het geheel echter maakt het onze leden des te standvastiger om de oude ladder 
weer in zijn oude staat terug te laten keren op de weg. Dat dit het aankomende jaar 
een feit zal zijn is zeker. Als de winter blijft zoals hij nu is zullen we gewoon door 
kunnen werken. Dit jaar zit er bijna op en we zullen elkaar tegenkomen op 2 januari 
als we elkaar de beste wensen kunnen geven op de nieuwjaarsreceptie van het 
nieuwe korps Ploeg 31 . 
Namens de Stichting Ladder 752 bedank ik iedereen voor de inzet ,sponsering en 
mentale begeleiding.  
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