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Hesjes en pasjes
Gewapend met kennis én rookmelders
gingen de eerste vrijwilligers zomer
2014 op pad. Maar liefst 4.000 huis-
houdens waren geselecteerd. Prins: “Er
werden koppels gevormd met de (oud-)
brandweermannen. Om misverstanden
en problemen te voorkomen droegen
de vrijwilligers hesjes, konden ze een
pasje van de gemeente tonen en was
er een officiële, begeleidende brief. Tot
slot werd er na bevestiging van rook-
melders een kleine sticker met het
beeldmerk van het project op de deur
geplakt, om een dubbel bezoek te
voorkomen.”

Warm onthaal
Niet overal was men welkom. Maar zo-
dra bewoners hoorden dat de rook-
melders gratis waren, konden de vrij-
willigers op een warm onthaal
rekenen. Er moest dan ook veel koffie
worden gedronken. Voor de bevesti-
ging van de rookmelders was een han-

dige stok met houder ontwikkeld, zo-
dat de melder in een handomdraai aan
het plafond zat geplakt. De batterijen
in de melders hebben een lange levens-
duur en gaan minstens tien jaar mee. 

Telefoontjes van kinderen
Bij vertrek lieten de vrijwilligers stee-
vast een folder achter, waarin de actie
stond omschreven en het belang van
de rookmelder werd benadrukt. Ook
was er een telefoonnummer opgeno-
men voor nadere informatie. Dat le-
verde nog heel wat telefoontjes op van
kinderen die bij hun ouders ineens een
rookmelder tegenkwamen. Een korte
uitleg leverde vaak uiterst positieve re-
acties op. Er was vooral verbazing en
lof voor het feit dat de melder gratis
werd verstrekt en opgehangen. “We
zijn nu aan het afronden. Het was een
succesvolle operatie en al zou je maar
één enkel leven redden, dan al was het
de moeite waard!”, besluit Dick Zwart,
rookmeldervrijwilliger vanuit Stichting
Oud Brandweermaterieel.

Het verhaal...
Eind 2015 is de vijfduizendste rook-
melder opgehangen in een woning in
de gemeente Oldambt. 3900 door 
vrijwilligers en 1100 door technische
medewerkers van wooncorporatie
Acantus. De gemeente stelde de rook-
melders gratis ter beschikking voor
kwetsbare inwoners die tot de Wmo-
en Awbz-groep behoren. Een initiatief
van Harm Musch, destijds preventie-
medewerker van de Intergemeente-
lijke Brandweerorganisatie Oldambt.
Om er zeker van te zijn dat de levens-
reddende apparaten ook bevestigd
zouden worden en zeker ook op de
juiste manier, werd een groep van
twintig vrijwilligers ingezet. Jullie!

Marten Prins en Pieter Timmer van de
brandweer waren mede verantwoorde-
lijk voor de scholing van de betrokke-
nen. “Het ging om oud én actieve
brandweerlieden, een paar mensen van
de brandwondenstichting en een aantal
werknemers van Acantus, zorginstantie
Oosterlengte en welzijnsorganisatie het
Oude Ambt. Daarnaast deden er ook
een aantal werkloze mensen mee van-
uit een project van de gemeente en
hebben we een beroep gedaan op het
Rookmelderteam van de Nederlandse
Brandwonden Stichting”, vertelt Mar-
ten Prins, Toezichthouder van Veilig-
heidsregio Groningen.

Hoe rook zich ontwikkelt
Het bonte gezelschap kreeg voordat zij
op pad ging eerst een praktijktraining
in de kazerne van Winschoten. In een
op schaal nagebootste woonhuis kon
men ervaren hoe rook zich ontwikkelt
en wat daarom de beste plek is voor
het bevestigen van een rookmelder. In
het museum van Stichting Oude Brand-
weervoertuigen in Winschoten volgde
nog eens een korte theoriecursus.

Liefde
Soms kan een rookmelder je leven een

heel positieve wending geven. Dat was

tenminste de ervaring van een van de

vrijwilligers uit het werklozenproject

van de gemeente. Na het plaatsen van

de rookmelder bij een alleenstaande

vrouw, uiteraard in een heel gezellige

sfeer, kwam de vrijwilliger de betref-

fende vrouw tegen in het winkelcen-

trum. Hij trok de stoute schoenen aan,

startte een praatje en het vonkje dat er

al was leidde tot een heuse liefdesrela-

tie! Het stel woont inmiddels samen in

één huis, uiteraard met rookmelders.
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Pieprommel
Niet elke bewoner zag het nut van een

rookmelder in. Zo gaf iemand aan dat

hij niet rookte en ‘zo’n ding’ ook niet

nodig had. Weer een ander verklaarde

dat ze nooit brand zou krijgen en ‘die

pieprommel’ niet in huis wenste.



Wij maken deel uit van 

Project van de gemeente Oldambt, Stichting Oud Brandweermaterieel, wooncorporatie Acantus, 
zorginstantie Oosterlengte, welzijnsorganisatie Het Oude Ambt en Veiligheidsregio Groningen.
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De deelnemers van het project hebben zelf
een stok ontworpen om snel en makkelijk
een rookmelder op te hangen. Handig!

Camera’s in rookmelder
Eén keer was een ‘terughaal actie’ 

nodig: Lentis belde dat een vrouw hele-

maal overstuur werd van de rookmelder

omdat ze dacht dat er cameraatjes in

zou zitten. Soms ook konden de vrijwil-

ligers op een bijzonder onthaal reke-

nen. Het bevestigen van een rookmel-

der bij een dochter van een oud

brandweerman nam maar liefst twee

uren in beslag. Dat was wel inclusief

koffie, appelgebak en vele colaatjes.

heeft actief deelgenomen aan de training:

Ambassadeur brandveiligheid

Namens Brandweer Groningen:

D. Bakker
Datum:Clustercommandant Oldambt

Een unieke samenwerkingsproject in de gemeente Oldambt:

Groningen
Cluster Oldambt

Groningen

Dit bewijs van deelname is behaald in het kader van het 
‘Rookmelderproject Oldambt’. Door de training (her)kent de deelnemer de belangrijkste risico’s, 
oorzaken en gevaren van brand in een woning. Ook het belang van een tijdige en snelle ontvluchting 
– 3 minuten is niks – en de juiste plaats (en het plaatsen)
van een rookmelder komen tijdens de training aanbod.


