
Thema-avond Brandveiligheid met de brandweer bij Stadsdorp De Pijp  in De 
Ontmoeting op 8 september 2015

De brandweer Amsterdam/Amstelland komt ons informatie geven over diverse zaken.
20 leden van Stadsdorp De PIJP en 2 brandweerheren zitten er klaar voor.

Na een korte introductie starten Jan en Henri hun presentatie, met dank aan Pieter voor het 
verzorgen van de beamer. Helaas kon Paula Roos van de Themagroep niet aanwezig zijn.

Kort wordt de geschiedenis en organisatie van de brandweer weergegeven, 
Wisten we dat er een brandweer in 1874 is opgericht en dat er nu 13 beroepskazernes en 7 
vrijwilligerskazernes in Brandweer Amsterdam-Amstelland zijn? Deze zijn verantwoordelijk 
voor ruim 1 miljoen mensen.

Ook laten ze ons weten dat er een afspraak is gemaakt met de burgemeester om vooral 
preventief te werken en alle Amsterdammers, scholen buurthuizen enz. te informeren over 
brandveiligheid, vooral bewust te zijn van wat te doen bij brand en andere calamiteiten, zoals 
hulp bij ongevallen, inzet bij rampen, hulp bij dieren en reanimeren. 
Deze hulp kan behoorlijk emotioneel aantikken; toch kunnen ze met elkaar het goed 
opvangen. De brandweerheren doen 24 uur dienst met elkaar en moeten werkelijk alles delen 
(behalve natuurlijk vrouw en kinderen).

De heren delen kaartjes uit met telefoonnummer om te bellen voor een afspraak om je huis  
na te laten kijken op brandveiligheid.  Dit is gratis.  Bel 020 5556000 of stuur een mail 
naar samenbrandveilig@brandweeraa.nl met naam, telefoonnummer en adres. Binnen 
enkele dagen komt er een afspraak met datum voorstel om je huis te komen bezoeken..

Tijdens het zien van filmpjes en sheets komen er veel vragen uit de groep, o.a. over vluchten, 
gevaarlijke zolders van hout, vlam in de pan, rook-/CO2- melders. Rookmelders worden 
gratis geplaatst door de brandweer.
Koolmonoxide-melders melders zijn met name belangrijk als er open gastoestellen zijn, zoals 
geisers, gaskachels.
Rook is met name gevaarlijk omdat die zich eerst verzameld bij het plafond en dan langzaam 
naar beneden komt zakken. Bij Koolmonoxide merk je weinig, want dat wordt langzaam in 
het bloed opgenomen en uiteindelijk raak je buiten bewustzijn en ben je er niet meer in deze 
tijd en ruimte. In je slaap hoor je, proef en ruik je niets.

Brand ontstaat door 3 elementen: energie, zuurstof en materiaal. Zorg bij brand dat in ieder 
geval toevoer van zuurstof wordt afgesloten, dus doe deuren dicht als de brand bij de buren is,
Kun je niet wegkomen, ga op het balkon staan, bel 112!!!Vertel waar je bent. 
Bij brand in eigen huis:  maak dat je weg komt en zorg dat weet hoe je weg kunt komen, maak
een vluchtplan.

Tips van Jan en Henri:

BEL ALTIJD 112 !!
*zorg voor een vluchtplan, oefen dit!!
* plaats een rookmelder;
* waar zijn de sleutels;
* waar zijn de uitgangen;
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* wie vlucht met welk kind;
* spreek een ontmoetingsplaats af;
*vlam in de pan:  hou een deksel van je af en plaats die op de brandende pan. Nooit blussen 
   met water!!!!!Zet wasemkap uit.
*zorg voor gewaarmerkte elektrische kabels, snoeren, enz..
*zet kaarsen op een stabiele ondergrond, nooit bij gordijnen of andere brandbare stoffen;
*maak kwasten e.d. schoon met terpentine o.i.d.  in de buitenlucht;
*zorg voor de juiste branddekens, poederblussers met juiste datum. Kijk op internet bij  
 AJAX.

We sluiten de informatie avond af met een hartelijk applaus, cadeautjes voor de heren met 
dikke klapzoenen.

Nienke Kamsma


