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Oktober staat in
het teken van de
Nationale Brand-
preventieweken.
De brandweer
biedt Nieuw Balin-
ge daarom gratis
brandveiligheids-
checks aan.

Z
LIDIAN BOELENS

Zo’n veertig brandweerman-
nen en -vrouwen kleurden
zaterdag de straten van
Nieuw Balinge met hun

blauwe brandweerpakken. In het ka-
der van de Nationale Brandpreven-
tieweken voerden de brandweer-
korpsen uit Smilde, Beilen en Wes-
terbork een gratis brandveiligheids-
check uit bij alle 320 huishoudens
binnen de bebouwde kom van het
dorp. Ook de rest van de week is de
brandweer er actief.

In voorgaande jaren waren Gar-
minge, Oranje, Wijster en Hoogha-
len al aan de beurt. „We controleren
alle dorpen die een relatief lange
aanrijtijd hebben”, legt Jan Hummel
(49) uit. Hij is bevelvoerder bij de
vrijwilligerspost in Smilde. „Daar-
mee bedoelen we de dorpen die ver
van de brandweerpost in Wester-
bork af liggen. Omdat de brandweer
al snel te laat is, is het belangrijk dat
mensen zelf weten wat ze moeten
doen.”

Bij Richard van den Bosse (29) is
de brandweer in elk geval ‘hartstikke
welkom’. Hummel wordt met open
armen ontvangen door het gezin
Van den Bosse, dat ook nog bestaat
uit Hiske (26) en de kleintjes Bente
en Niek. In principe hebben ze de
boel aardig op orde, aldus de heer
des huizes. Maar zeker met twee
kleine kinderen in huis is het wel zo
prettig dat er eens een deskundige
komt kijken, voegt hij daaraan toe.

De heren maken samen een rond-

je door de woning. Hummel heeft de
‘checklist brandveiligheid’ in zijn
handen. „De meeste branden komen
voor in de woonkamer en in de keu-
ken”, vertelt hij terwijl hij de slang
naar het gasfornuis controleert: een
van de vele plekken waar gemakke-
lijk branden kunnen ontstaan. „De
levensduur van zo’n gasslang is niet
onbeperkt”, vervolgt hij. „Er kunnen
scheurtjes in optreden, bijvoorbeeld
door de hitte van de gaspitten. Het is
belangrijk te controleren of hij wel
lekvrij is.”

Vanuit de keuken lopen de man-
nen de woonkamer in, waar de
brandweerman Van den Bosse op
een stekkerdoos wijst. „Daar ligt er
één, heel goed”, zegt hij. „We treffen
regelmatig aan dat mensen meerde-

‘Als brandweer
zijnde kunnen we
branden niet
voorkomen’

re stekkerdozen aansluiten op één
stekkerdoos. Soms wel vier of vijf.
Niet handig, want daardoor kan
overbelasting ontstaan en als gevolg
daarvan weer brand.”

De mannen banjeren zo het hele
huis door. Van de berging met was-
machine en droger – twee bekende
brandveroorzakers – tot de meter-
kast en het controleren van de slo-

ten op de voordeur. Dat laatste is bij
veel mensen een minder bekend
probleem, aldus Hummel. „Ik trof
net iemand met vijf sloten op de
deur”, vertelt hij. „Dat kunnen we
natuurlijk niet verbieden, maar het
is wel heel veel. Je hebt tegenwoor-
dig nog maar drie minuten de tijd
om het huis te verlaten, voordat de
brand zich heeft verspreid. Vroeger
was dat 20 minuten.”

Het is daarom erg belangrijk je be-
wust te zijn van mogelijke gevaren,
waarschuwt Hummel. Ook rookmel-
ders en een veilige vluchtroute zijn
belangrijk. „Als brandweer zijnde
kunnen we branden niet voorko-
men. Daarom willen we dat mensen
ze zelf zo snel mogelijk ontdekken,
zodat ze kunnen vluchten.”

Huize Van den Bosse is in elk ge-
val geslaagd voor de brandweer-
check. Alleen de gasslang en het fil-
ter van de afzuigkap moeten even
gecontroleerd worden, vindt Hum-
mel. „Dat gaan we snel doen”, be-
looft Van den Bosse. „Het kost maar
een paar tientjes en het kan gewoon
je leven redden.”

De brandweer controleerde zaterdag
streng op rookmelders. In huizen waar
geen goed werkende rookmelder aan-
wezig was, werd gratis eentje opge-
hangen. In totaal hing de brandweer
153 rookmelders op. „En dan hebben
we nog niet eens alle huizen in Nieuw
Balinge gehad”, aldus Hummel.

Rookmelders

Brandweerman Jan Hummel doorloopt de checklist brandveiligheid met Richard van den Bosse uit Nieuw Balinge. FOTO BOUDEWIJN BENTING


