NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING 752. JULI 2012.

Wat heeft “De geit” De mascotte van brandweerkorps Burgerplicht te maken met de
autoladder 752 ?............................
Het is alweer even geleden dat de laatste nieuwsbrief van stichting 752 het levenslicht zag.
Denk niet dat alles heeft stil gestaan. Er is zelfs veel gebeurd. Iedere 1 e en 3e woensdag van
de maand wordt er hard gewerkt aan de oude ladderwagen. Soms met 2 man maar regelmatig ook met 5 of 6 mensen. Er is een werkplan opgesteld om de auto uiteindelijk zo te
krijgen zoals we dat als stichting voor ogen hebben. Alle onderdeeltjes worden goed
opgeborgen in doosjes om te voorkomen dat de ladderwagen er na de renovatie opeens
uitziet als een mestkar. En dat willen we niet op ons geweten hebben..
Het eerste deel van de restauratie is het motorisch gedeelte. Zodra dat klaar is gaat er
gewerkt worden aan de carrosserie. Frans kan daar niet op wachten. Zijn handen jeuken.
Hij is derhalve al druk in de weer geweest met het carrosserie. Delen zijn al geschuurd en in
de zwarte lak gezet. Als oud vrachtwagentechneut heeft Andre de tank er al onderuitgehaald
en schoongespoeld. De afgelopen maanden is de werkplek naar behoefte ingericht De
werkbank is geplaatst,het gereedschap gesorteerd en een mega bankschroef gemonteerd.
Ook is de verlichting opgehangen. Nu viel het monteren van de bedrading niet mee, Maar
dat kan ook niet anders. We zijn allemaal amateur en dan komt een blauw draadje wel eens
tegen een anders gekleurd draadje aan en dan….. nou ja vul het maar in. Maar alles is nu in
orde. . U ziet….het enthousiasme is groot en we kijken uit naar de dag dat de 752 weer de
weg op kan. Het is uiteraard mogelijk voor de donateurs om een kijkje te nemen tijdens de
werkzaamheden. Iedere donateur is welkom op de 1e en 3e woensdag van de maand. Kijken,
maar meehelpen mag ook. Nu het zomer is en iedereen op vakantie gaat liggen ook de
werkzaamheden op een wat lager pitje. Eerst moeten we zorgen dat de 752 door de A.P.K.
keuring komt, dus rijdbaar is op een veilige manier. Dat is het eerste streven, daarna gaan
we volle bak door met de restauratie van de carrosserie. Aan de leden zal het niet liggen.
Eerst op de genoemde woensdagen aan het werk en om 22.00 uur een borreltje of een
biertje. Het zijn werkavonden maar neem van mij aan dat het ook vreselijk gezellig is. Het
was een

-2mooi gezicht om te zien dat er van alle kanten benen onder de auto vandaan kwamen. Het
was een beetje “raden maar”om er achter te komen van wie die benen waren. Maar goed we
willen dat de buik van de auto er ook goed uit ziet en dan gebeuren dit soort taferelen. Dat is
ook de reden om iedereen kennis te laten maken met de mascotte van Brandweerkorps
Burgerplicht. De geit dus. Deze geit heeft al veel steun gegeven bij feesten,korpsavonden en
andere speciale gelegenheden. Wij willen daar een graantje van meepikken omdat we toch
voor ons leven Burgerplichters zijn en steun putten uit onze beroemde geit. Die steun
hebben we hard nodig als u de onderstaande foto ziet. Allerlei losse onderdelen die weer
hergemonteerd
dienen te worden.
Maar goed,met z’n
allen komen we
daar wel uit. Niet
te veel tegelijk,anders wordt het een
rommeltje.
We
hebben
mensen
die geen moertje
van een boutje
kunnen onderschei
den,dus het is een
goede zaak om
alles
goed
te
sorteren zodat ze
later weer op de
goede plaats gemonteerd kunnen
worden. Al met al
merkt u dat er met
veel plezier aan de
auto gewerkt wordt. Op dit moment zitten we op +/-80 arbeidsuren en daar zullen er nog veel
bijkomen. Je moet het vooral leuk vinden en ach…..iedere hobby kost tijd. Het doet ons
deugd dat ook onze eigen Alkmaarse Brandweer donateur is geworden. Daar spreekt
vertrouwen uit. We hopen dat we eens met de Alkmaarse brandweerdemonstraties op 8
oktober (nog niet dit jaar) kunnen demonstreren met de 752 .Maar zoals u ziet op de
onderstaande foto wordt er hard aan gewerkt.Wie het is die onder de ladder 752 ligt laten we
in het midden.
Deze maand doen we het rustig aan. Het is vakantietijd. We gaan lekker in het zonnetje
zitten en genieten van
andere dingen.
In september gaan we er
weer tegenaan. Vanaf
deze plaats wens ik
iedereen
een
fijne
vakantie toe met veel zon
en tot de volgende
nieuwsbrief.
Groeten van uw vrienden
van de

“STICHTING 752 “

