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BESTE MENSEN, 
Er wordt hard gewerkt aan het herstel van 
de oude ladderwagen,beter bekent onder 
de naam  ladder 752. 
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand 
is er een restauratieploeg aan het werk. 
De laatste tijd hebben we een nieuwe 
naam  die steeds aanwezig is.  Theo 
Timke….. De ex commandant van het 
Brandweerkorps BURGERPLICHT. Hij is 
met pensioen. Hij heeft de leeftijd bereikt 
van 55 jaar. Dan mag je stoppen met je 
vrijwillige brandweeractiviteiten. Hoewel hij 
in eerste instantie had gezegd nog niet 
aanwezig te willen zijn op deze avonden 
op de 1e en 3e woensdag van de maand 
omdat hij een sabbatical periode in wilde 
lassen kon hij het toch niet laten,want 
vanaf de eerste woensdag na zijn 
pensionering is hij aanwezig. En welkom is 
hij. Met al zijn technische kennis kan hij 
een wezenlijke bijdrage leveren aan het 
voortbestaan van de 752. De afgelopen 
tijd is er gewerkt aan de remvoeringen,de 
aandrijfassen en de wielen. Belangstelling 
van anderen was er ook. De Heer Bas 
Terluin  uit Uitgeest schreef dat hij prettig 
had kennis gemaakt met onze groep 
enthousiaste mensen. De Heer Terluin is 
vertegenwoordiger in alles wat met lagers 
te maken heeft en liefhebber van oude 
brandweerwagens. De Heer Peter Appel 
uit Heerhugowaard is ook een oldtimer 
liefhebber. Hij is een avondje bij ons 
wezen kijken en heeft de hele oude 
ladderwagen opgemeten en 

gefotograveerd en gaat er een schaal-
model van maken. We zijn beniewd. 
Ondertussen heeft Koos de kledingkasten 
getimmerd en er de helmen en kleding in 
opgehangen. Het lijkt al aardig een 
nostalgische kazerne te worden. Omdat 
we, als stichting 752, trots zijn op wat we 
doen en het ook heel erg leuk vinden,  
willen we u als donateur uitnodigen een 
avondje te komen kijken. Dit hebben we 
gepland op dinsdag 22 november vanaf 
20.00 uur. U kunt dan kijken naar de 
vooruitgang van de restauratie en spreken 
met de hardwerkende mensen achter 
deze organisatie 
 

UITNODIGING!!!!!! 
 
ALS DONATEUR NODIGEN WIJ 
U UIT VOOR EEN BEZOEK AAN  
DE  “STICHTING 752“  
 
DATUM:    DONDERDAG     
                22 NOVEMBER 
VANAF:   20.00 UUR    
ADRES:   DE HELLING 4 
        SINT PANCRAS 
Heeft u vragen over deze 
uitnodiging? Bel met:Jan Berger 
Telefoon:072-5121709 of: 
Portable:06-51344480   
 

U KOMT TOCH OOK !!!!!!!!  
 
Tot ziens op 22 november of de 
volgende nieuwsbrief. 
 
2 NOVEMBER 2012. 
 Jan Berger 


