Nieuwsbrief stichting “Vrienden van de 752”

Beste vrienden,
Daar staat hij dan: “Onze’’ 752. Op een parkeerplaats bij het autoschadebedrijf
K.W.B. in Medemblik. Een tijdelijke parkeerplaats voor “Onze “ 752, omdat we er nog
geen stalling voor hadden. Na het parkeren van deze auto is er veel gebeurd. Er zit
een heel verhaal vast aan deze auto. Dat is iets wat jullie allemaal zullen horen in de
komende tijd. Er is een stichting opgericht die ten doel heeft om deze auto te
beheren en er leuke dingen mee te doen. Om dit te kunnen doen hebben we
donateurs nodig. Onze vrienden dus.
Er is een stichtingsbestuur opgericht en we zullen ons even aan jullie voorstellen:
Voorzitter: Han Massee
han.masee@kpnplanet.nl
Secretaris:Koos Klaase
jcklaase@xs4all.nl
Penningmeester:Andre jongstra
ajongstra@zonnet.nl
Technische zaken: Ton Adams
Adams@tip.nl
Stalling/beheer: Jan Berger
info@berger-multituinerie.nl
Het stichtingsbestuur heeft een brandweerervaring van 125 dienstjaren als vrijwillige
brandweermannen. Zeer respectabel dus. De auto is van het merk Commer. Het
model/type is de C 762. De auto is door de gemeente Alkmaar aangeschaft in het
jaar 1958 en heeft dienst gedaan tot het jaar 1984. In dat jaar heeft het Alkmaarse
vrijwillig brandweerkorps Burgerplicht een poging gedaan om de ladder over te
nemen. Er is toen een officieel bod gedaan van 1879 gulden. Dit bedrag was
gebaseerd op het oprichtingsjaar van Korps Burgerplicht
Een aantal Oud
Burgerplichters heeft nog met deze auto gewerkt. De toenmalige brandweercommandant zag een overname van deze auto naar korps Burgerplicht niet zitten. Hij
adviseerde de gemeenteraad negatief te stemmen voor deze overname. Het
gemeentebestuur nam dat advies over. De 752 is toen geschonken aan het
Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluit. Daar heeft hij al die jaren gestaan.
Omdat de ruimte in het museum te klein werd , mede omdat het brandweermuseum
fuseerde met het Nationaal Politiemuseum werd besloten de auto af te stoten.
Gezien het feit dat de directie van het brandweermuseum de
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-2emoties rondom de 752 nog kende werd korps Burgerplicht aangeschreven of zij
misschien nog interesse had in deze auto. Deze kans heeft Korps Burgerplicht met
beide handen aangegrepen. De Stichting “Vrienden van de 752” werd opgericht. Het
doel is zoals gezegd het op een goede manier beheren van deze auto. Eerst komt er
onderdak voor deze oldtimer. De stallingsruimte is per 3 januari 2012 op het adres;
Helling 4 te St. Pancras. Net op de grens van Alkmaar en St. Pancras. Voorlopig zal
er eerst gewerkt gaan worden aan het opknappen van de stallingsruimte, het
verzamelen van goed gereedschap. Dit zijn nog Engelse maten (wie heeft er gebruikt
Engels gereedschap liggen?????) schenk het ons want met de Commer krijgt het
gereedschap een tweede leven. Wij houden ons aanbevolen. Het in originele staat
terug brengen van de auto is ook een prioriteit. Inmiddels hebben we de eerste
schenkingen van oude helmen en toebehoren binnen gekregen. We zijn er echter
nog lang niet. We houden ons aanbevolen voor alles wat rond het jaar 1958 aan
spullen bij de brandweer behoorde.
Tot de volgende keer.

december 2011.
Jan Berger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------WIJ WENSEN AL ONZE VRIENDEN EEN FIJN KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR TOE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

