
      Zaterdag 21 mei 2016.            13 mei 2016. 

           PROGRAMMA VEILIGHEIDSDAG. 

 

10.00 uur Opening door de 2e Loco Burgemeester enClustermanager.  

10.15 – 15.45 uur Meevaren met de Brandweer en/of de Politie – Locatie Stommeerweg t.o. nr. 131 

 

10.20 uur Demo met politiehonden. 

10.40 uur  Demo Vlam in de pan – Ontploffend gasblikje – Ontploffende airbag. 

11.00 uur Demo Reanimatie. 

11.20 uur Demo Crashtender. 

11.35 uur Demo Cobra-Cutter. 

12.00 uur Demo Ongeval met beknelling en drugsbezit. 

12.30 uur Demo Bikers van de Politie. 

12.45 uur Demo Reanimatie. 

13.00 uur Demo Ongeval – Auto te Water. 

13.40 uur Demo Vlam in de pan – Ontploffend gasblikje – Ontploffende airbag. 

14.00 uur Demo Kamerbrand met Cobra-inzet. 

14.30 uur Demo Politiehonden. 

15.00 uur Demo Ongeval met beknelling. 

15.30 uur Demo Reanimatie. 

15.45 uur Demo Crashtender. 

16.00 uur Verrassende afsluitende demo van deze Veiligheidsdag. 

 

Er kunnen gedurende de dag plotselinge aanpassingen plaatsvinden in het dagprogramma. 

Deze wijzingen zullen door onze ladyspeaker regelmatig kenbaar gemaakt worden. 

 

Ook Radio Aalsmeer zal deze dag “live” op ons kazerne terrein aanwezig zijn. 

 



PROGRAMMA VAN:  DOORLOPENDE ACTIVITEITEN. 

 

Brandweer: ● Voorlichting Brandveilig Leven in een miniwoning.    

 ● Werving van nieuw personeel.      

 ● Coolbox: het redden van een persoon uit een vol rook staande ruimte.                       

● Waterspelletjes voor de jeugd.      

 ● Met een autoladder naar 24 meter hoogte.     

 ● Meerijden in de Gator (kleine 4-wheel terreinwagen).   

 ● Meevaren met de brandweer / politie / AED-stichting / gemeente.  

 ● AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) wat wordt er zoal gemeten en hoe reageren 

    bepaalde stoffen met elkaar of met water.              

● Opstelling van de Ontsmettingscontainer.              

● Commandovoertuig van de OvD (Officier van Dienst).              

 ● Al het materieel bekijken en uitleg krijgen.     

 ● Opstelling AMAS materiaal.       

 ● Onder begeleiding werken met redgereedschap.              

● Vrije kijk in de remiseruimte. 

 

 

Politie: ● Bekijken van de voertuigen, inclusief uitleg.             

 ● Uitleg bij de honden.        

 ● Uitleg bij de bikers.        

 ● Uitleg bij de honden. 

  

 

Ambulance: ● Bekijken van de voertuigen, inclusief uitleg.              

 ● Voorlichting op medisch gebied.                                          

● Workshops reanimatie / EHBO.                               

 

 

Wij hopen u zo een interessante te mogen bieden. En nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. 

            

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.brandweerwinkel.nl/contents/nl/d603_Bordje__Brandweer_Huisstijl.html&imgrefurl=http://www.brandweerwinkel.nl/contents/nl/d603_Bordje__Brandweer_Huisstijl.html&docid=VynPjuBpzEW1iM&tbnid=Dzrt1cnLMvsY3M:&w=424&h=500&ved=0ahUKEwik2t6fzqTLAhWhCJoKHYfRC-4QxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.politie.nl/politie2014/img/politie-embleem.png&imgrefurl=https://www.politie.nl/&h=201&w=201&tbnid=yPsULpNRNVV70M:&docid=xSHO24br3DhQKM&ei=azvYVtqBOIHcywODjp2QBQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwia482Fz6TLAhUB7nIKHQNHB1IQMwiBAShZMFk
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/1777872549/Icoon.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/ambulanceamster&docid=9RuBhkpsCwY09M&tbnid=8CQuGWIyDaOwrM:&w=471&h=471&ved=0ahUKEwih88m20aTLAhWPZpoKHcn1AEcQxiAIAg&iact=c&ictx=1

