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DOOR\ryERTH - De brandweer
in Doorwerth ging zaterdag van
start met de jeugdbrandweer.Elf
kinderen in de leeftijd van twaalf
tot en met viiftien jaar hadden
zich aangemeld. ,r\ile willen eigenlijk met een groep Yan veertien kinderen van start gaanr"
zegt ondercommandantH. Loeb.
,rWe kunnen er dus nog wel wat
bii gebruiken. Het liefst meisjes,
rvant tot nu toe hebbenzich maar
twee meisjesaangemeld."
De jeugdbrandweer moet gaan
fungeren als een soort kweekvi.jver. ,,We hopen dat velen van
hen doorstromen naar de echte
brandweer en het liefst natuurlijk in Doorwerth," licht de ondercommandant toe. Hij hoopt
vooral datzichmeer meisjeszullen aanmelden, want eigenlijk
wil men dat ongeveer de helft
van de groep uit meisjesbestaat.

BegBleiding
De kinderen krijgen de kneepjes
van het vak bijgebracht door zeven jeugdbegeleidersdie zelf allemaal brandweerman zijn. Eens
in de veertien dagen komen ze
op zaterdagvan 10.00tot 11.30
uur bij elkaar bij de kazerne in
Doorwerth. De oefeningen bestaan uit een theoriegedeelteen
een stuk praktijk. Daarin leren
ze hoe ze vuurhaarden moeten
bestrijden en in de kiem kunnen
smoren. Het was zaterdagde eer-

De Renkumsejeugdbrandweeris zaterdag yan start gegaan.De jonge spuitgastenhielden meteeneenoefening. Onder de elf jeugdige brandbestriidersbevindenzich twee meisjes(Foto: Jan Boelens)
ste keer dat ze bij elkaar kwamen. Er werd meteen al een heuse oefening gehouden.
Als de kinderen wat meer geleerd hebben en de meest fundamentele zakenonder de knie hebben, gaan ze ook meedoen aan
wedstrijden. ,,Die worden eerst
nog op regionaal niveau gehouden en als ze goed zijn ook op

landelijk niveau,r'licht Loeb toe.
Zaterdag kregen ze al hun helm
en handschoenen.Als hun maten zrln opgenoÍnen, krijgen ze
ook nog een overal,laarzen, een
brandweerjasen eenveiligheidsbril.

Beroepskeuze
,,We willen met de instelling van

een jeugdgroep de brandweer
ook wat meer bekend maken bij
dejeugd," zegtde ondercommandant van de Doorwerthse brandweer. ,,Dat de kinderen dit vak
straks ook serieusgaan overwegen als ze toe zijn aari een beroepskeuze.Door dezejeugdopleiding leren zehoe de organisatie in elkaar zit."

1. llAethoeveelkinderengingzsterdagde jeugdbrandweervonstart ?
2. Wqoromwil de brsndweerhet liefst nogwot meidenerbij ?
3. Zoek op: fungeren
4. Waqromis er eenjeugdbrondweer
?
5. Woar komt de jeugdbrandweer
bij elkoar?
6. Wct leren ze eerst bij de jeugdbrandwee??
7. Enals ze dat kunnen,wat don?
8. Wat krijgen de kinderenvonde brandweer?
9. Wat betekent regionaal?
10.Hoe heet de ondercommandont
vonde brondweer ?
11.Hoe heet degenedie de foto heeft gemookt?

