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Geachte inwoners van Kesteren en Opheusden,
Dit jaar vieren wij, de brandweerkorpsen Kesteren en Opheusden,
ons 150-jarig bestaan. En daar zijn we trots op! In 150 jaar is er heel
veel veranderd voor de brandweer. Rond 1861 moesten we erop uit
met een door paarden getrokken Bikkers-spuit, tegenwoordig hebben
we goed uitgeruste blusvoertuigen tot onze beschikking.
Vroeger waarschuwde de
dorpsklepper de inwoners van
een dorp dat er ergens brand
was, in deze dagen merkt u
waarschijnlijk niet eens dat de
brandweerman of –vrouw in uw
straat zich naar de kazerne
haast …
Eerste Bikkers-stoomspuit

Ons jubileum zal niet ongemerkt aan u voorbij gaan, er staan het
hele jaar door activiteiten op het programma. In dit programmaboekje
kunt u lezen om welke activiteiten het gaat. We gaan ervan uit dat we
een mooie mix hebben gevonden tussen actief en informatief,
interessant voor jong en oud.
We hebben er bewust voor gekozen om het boekje kort en bondig te
houden en niet vol te zetten met advertenties. Niet dat wij zonder
sponsoren kunnen, integendeel. Dankzij de vele sponsors is het ons
gelukt om voor u een leuk en educatief programma samen te stellen.
In de lokale en regionale kranten komt u dit jaar met regelmaat
artikelen over onze activiteiten tegen. Ook op de websites van de
brandweer Neder-Betuwe en de gemeente Neder-Betuwe en in het
Neder-Betuwe magazine leest u over ons jubileumjaar.
We zien u graag bij onze activiteiten!

Ons programma voor 2011 ziet er als volgt uit:
Scholenactie: april
Alle basisscholen in Kesteren en Opheusden krijgen in april bezoek
van de brandweer. We laten zien wie we zijn en wat we doen. Het
Coöperatiefonds van de Rabobank West-Betuwe heeft dit met een
financiële bijdrage mogelijk gemaakt. In overleg met de scholen
hebben we een klein lesprogramma op drie niveaus opgesteld en
hopen we de leerlingen iets over brandveiligheid te leren.
Natuurlijk is het niet alleen leren, we maken er
ook iets leuks van! Zo is er voor de jongste en
middelste groepen een kleurwedstrijd met voor
twee jongens/ meisjes uit Kesteren én twee
jongens/ meisjes uit Opheusden een prijs voor
hun mooiste teken- en kleurcreatie.

Voor de hoogste groepen hebben we een
knutselopdracht: Bouw de brandweerauto van
de toekomst. De bouwwerken en kleurplaten
zijn te zien tijdens de demonstratiedag op
zaterdag 11 juni. Ook vindt op die dag de
prijsuitreiking plaats. Wat de prijzen zijn,
houden we nog even geheim…
Onderlinge dag korpsen Kesteren – Opheusden: zaterdag 14
mei
Deze familiedag staat in het teken van de onderlinge verbondenheid.
Verbondenheid met het gezin dat achter ons vrijwilligerswerk moet
staan. Het moment dat we ons naar de kazerne moeten haasten
komt niet altijd gelegen.
Maar ook de verbondenheid met de collega-brandweermannen is
belangrijk. In een kritieke situatie moeten we wel op elkaar kunnen
vertrouwen.

Demonstratiedag: zaterdag 11 juni van 10.00 tot 16.00 uur
- aanwezigheid materieel onder voorbehoud Zaterdag 11 juni organiseren we een spetterende en spectaculaire
demonstratiedag. We pakken groots uit en daarvoor hebben we veel
ruimte nodig. Recticel heeft hun terrein op bedrijventerrein Het
Panhuis in Kesteren beschikbaar gesteld, waarvoor wij de directie
uiteraard hartelijk bedanken!
We hebben contact opgenomen met onze collega-hulpverleners en
zij zijn bereid om mee te werken. Zo zal de hondenbrigade van de
politie aanwezig zijn en laat wijkagent Geurt Berends met twee
studenten van de opleiding zien wat de politie doet als er ergens
brand is. Er staat een ambulance-voertuig met chauffeur en
verpleegkundige en ook zijn er mensen van een SIGMA-team (Snel
Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) aanwezig om u te
vertellen over hun werk.
Natuurlijk
ontbreken de
diverse voertuigen
van onze eigen
hulpverlening niet:
een schuimblusvoertuig, een
hulpverleningsvoertuig, een
verbindingscommandowagen,
een ontsmettingsSchuimblusvoertuig, standplaats Ochten
container, een
flashovercontainer
en misschien lukt het ons zelfs om een crash-tender (blusvoertuig
speciaal voor vliegvelden) en een hulpverlenings-helicopter te
regelen…
Met een speciale opstelling laten we zien wat er gebeurt als u een
vlam in de pan met water dooft. Ook is er een hoogwerker aanwezig
die een sloopauto van grote hoogte naar beneden laat vallen, zodat
u kunt zien wat de impact van een aanrijding is.

Het is u ongetwijfeld duidelijk: jong en oud is van harte welkom om te
komen kijken en vragen te stellen!
U zult begrijpen dat er enig voorbehoud aan de aanwezigheid van
het materieel is. Een inzet waar de voertuigen bij nodig zijn
(geweest), heeft altijd voorrang…
Als u wilt, hoeft het niet
alleen bij kijken te blijven.
We hebben een oliebak,
zodat u een kleine brand
zelf eens met een
poederblusser kunt doven.

Kleine blusmiddelen

De collega’s van de
landmacht zijn aanwezig
met een klimwand, zodat
u onder begeleiding uw
klimkunsten kunt laten
zien.

En wat dacht u van een kantel-simulator waarmee het lijkt of u met
de auto over de kop gaat? Kunt u dan nog uw autogordel los krijgen
en uit de auto komen? U kunt het zelf proberen, want zo’n apparaat
van Veilig Verkeer Nederland is aanwezig.
Naast de diverse voertuigen en demonstraties zijn er tevens stands
van bedrijven die een band met hulpverlening hebben. Tijdens de
demonstratiedag reiken we ook de prijzen voor de kleurwedstrijd en
de knutselopdracht uit.
Omdat er nog steeds gesprekken gaande zijn met deelnemers aan
deze demonstratiedag is het niet mogelijk om een compleet overzicht
te geven.
Rondlopen, kijken en deelnemen maakt hongerig, dus ook daar
hebben we aan gedacht. Er zijn kramen waar u snacks en (fris)drank
kunt kopen en ook zijn er toiletvoorzieningen.

Wedstrijd oud-leden: zaterdag 3 september
Eens een brandweerman, altijd een brandweerman, hoor je vaak…
Ook al nemen ze niet meer actief deel aan het brandweerwerk, de
oud-leden blijven vaak toch op een bepaalde manier betrokken bij
het wereldje van vuur en vlammen.
Daarom mogen zij op zaterdag 3 september in een ludieke wedstrijd
nog eens een staaltje van hun kunnen laten zien. De groep oudleden in Kesteren en Opheusden is niet heel groot, dus om wat
competitie in de wedstrijd te brengen, hebben we ook oud-leden uit
omliggende gemeenten uitgenodigd om mee te doen.
Onderlinge wedstrijd korpsen Kesteren – Opheusden: zaterdag
1 oktober
Op deze zaterdag binden
we de strijd met elkaar
aan tijdens de onderlinge
wedstrijd. Als jubilerende
korpsen hebben wij de
organisatie van deze
wedstrijd op ons
genomen. Deelnemende
teams komen uit de regio
Gelderland-Zuid.
U kunt erop rekenen dat
we voor onze collega’s
weer bijzondere, verrassende en hersenkrakende opdrachten
hebben bedacht, die uiteraard allemaal een relatie met ons
brandweervak hebben.
Wat is er aan de hand?

We rekenen op een sportieve krachtmeting en, net als voorgaande
jaren, zullen de deelnemers lachbuien afwisselen met
zweetdruppels. Winnen is niet belangrijk, deelnemen wel!

Officiële receptie: maandag 24 oktober
De maand oktober is het daadwerkelijk 150 jaar
geleden dat onze brandweerkorpsen Kesteren
en Opheusden opgericht zijn. Een moment dus
om een officieel tintje aan het jubileumjaar te
geven.

Jubileumboek: begin 2012
Bij een jubileumjaar hoort een jubileumboek. Een luxe uitgave vol
verhalen en vooral veel foto’s van vroeger en nu van de Kesterense
en Opheusdense brandweer. Een terugblik op het feestelijke
herdenkingsjaar 2011 zal natuurlijk niet ontbreken.
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Brandweerkorpsen Kesteren en Opheusden zeggen:

Sponsors
bedankt!
Uw steun in geld of goederen maakt de activiteiten
in ons jubileumjaar mede mogelijk.
Sponsors in alfabetische volgorde …

Aannemersbedrijf M. Polman
Adviesbureau Bijl Bouwconstructies
AMK Automaterialenkesteren B.V.
Apotheek de Linge
Arends de Arend VOF
Arends Scooters
Autobedrijf D. Berends
Autobedrijf J.W. Roelofsen
Autobedrijf Van Schaik
Avanti Keuken en Sanitairpark
Bakkerij de Greef
Bam Materieel BV
Beton- en steenindustrie De Aam BV
Betonplaten en Bestrating ‘De Keij’
Betonijzervlechtbedrijf Augustinus BV
Betuwe Funderingen BV
Betuwe Plant BV

Boekhandel R. vd Meijden
Boomkwekerij Van Binsbergen
Boomkwekerij Huverba BV
Boomkwekerij ’t Kemke
Boomkwekerij J.D. Roelofsen
Boomkwekerij M. Willemsen en Zn
Boomkwekerijen Van Meerten BV
Boorsma Mode & Wonen
Boorsma Novy
Bouwbedrijf J. van Dam
Bouwbedrijf E.F. Hoogakker
Bouwbedrijf Bert Jansen BV
Bouwbedrijf J. Timmer
Bouwbedrijf H. Tollenaar BV
Bouwbedrijf Torn Broers BV
Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Van Zeist BV
Bouwonderneming M. Willemsen
Brandweertraining Strörmann
Breda Schoenmode Kesteren
Brood- en Banketboetiek Andrea
Buitenlampentotaal
Bijl & Heierman Groenvoorziening en Tuinaanleg bv
V.d. Bijl Beheer bv
H.C. van de Bijl Metaalbewerking
Cartec Opheusden
C1000 Verboom
Chris Verburg Kaas
Combinatie Mauritz BV
Van Dam Wonen & Slapen
Damcon BV
Damitech

Damme Optiek BV
Dierenspeciaalzaak De Driesprong Bunt VOF
Dikkenberg Tweewielers
Thomas van Dolderen
Dick van Doorn BV
Gebr. Van Dorland
J.D. Driessen Voegwerken
Drost Transport BV
Drukkerij R & H
Ebbers Schilderwerken
Van Eck Belettering Opheusden
Etos Roelofsen
Formido Bouwmarkt Kesteren BV
Freeke management Lienden
V.d. Garde Tuinmeubelen Opheusden
Gessel Groen B.V.
GMB
Handelsonderneming T. van Dolderen
HC Waterbeheersing BV
Hendriks Transport
Heudra Metaalbewerking
Hoedenhuis Marilene
Hoekman Engineering BV
Hommeltje Baby- en Kinderkleding
Hommersom Assurantie & Financieringskantoor
Chinees restaurant Hong Kong
Hoveniersbedrijf Zaayer
Hubo Kesteren
Huibers Buiteninrichting
Huisartsenpraktijk Kesteren
Niek van Hunnik Meubelen

Juwelier Gelderman
Keuken- en Bouwcentrum Adriaan Verwoert
Kieviet Autoschade
Klaas van Binsbergen
Kuus Holding bv
Van Leeuwen Boekhandel en Kantoorartikelen
Loodgietersbedrijf P. van Zandwijk
Loon- en Aannemersbedrijf O. Brienissen
Loon- en Grondverzet G. Frentz
Luisman Tandtechniek
Majoni Plastics BV
Makelaardij Karens Vastgoed
Makelaardij Joop van Mourik
Metselbedrijf D.J. Hoogenboom
Montagebedrijf G.J. Crum
Notaris Versluys
Oudenthiek
Plantencentrum V.O.F. van Binsbergen
Plantencentrum Eerbeek BV
G. van de Pol Schilderwerken
Profistep BV
Rabobank West-Betuwe
Recticel BV
RhijnArt Keukens
A.H. Roelofsen Installatiebedrijf
RoyRodi
Roza Accountants & Belastingadviseurs
Ruver Installatiebedrijf
Schildersbedrijf Bert de Haas
Slachterij Roelofsen
Snijbedrijf Koetsier BV

Van Soest BV
Spar Kesteren
Sportbar Opheusden
Van Suilichem Auto’s B.V.
Van Suilichem Communicatie
Swillsons Transport
Taxi en Auto Spaan
Tegelhandel Verwoert
Tierelantijn
Timmerbedrijf H. Brienissen
Timmerbedrijf S. Polman
Ton Keuken Media Service
Tijssen accountants
Tijssen Bouw
Transportbedrijf P. Spies BV
P.C. van Tuijl Kesteren BV
Tweewielers Van Arkelen
Vendo Makelaardij
Vercon Elst BV
HD. Verwoert en Zn Woninginrichting
Vlastuin Groep BV
Het Vonnis
Piet van Walsem DHZ
Van Wendel de Joode Verf & Behang
Van Westreenen ETBI BV
Van Westreenen Mechanisatie BV
Wildkamp BV
Willemsen Hout
Marinus Willemsen bouw
Winkeliersvereniging Opheusden
Zorgcentrum ‘t Anker

