BRANDWEER ALMEN IN DE TWINTIGSTE EEUW.
Een groep die in deze Milllennium-Almanak niet wil ontbreken is de Almense
Brandweer. De huidige vrijwillige brandweer telt 17 leden, nog steeds mannen, die
zich beschikbaar hebben gesteld om op allerlei momenten van de dag en de nacht
naar de kazerne te komen om waar nodig hulp te verlenen.
Het is een groep mannen uit de Almense gemeenschap, die zeer verschillend zijn
maar daardoor tijdens de brandbestrijdingen en hulpverleningen elkaar kunnen
aanvullen. Je wordt door de commandant gevraagd of je vrijwillige brandweerman wil
worden en je moet dan ook meerdere jaren een avond per week op cursus. Dit is
belangrijk om adequaat te reageren op de situaties waarin je verzeild kunt raken.
Ondanks deze algemene kennis heeft een ieder vanuit zijn beroep een eigen
bijdrage binnen het corps.
Bij een auto-ongeluk denkt de monteur aan de accuklemmen en de verpleegkundige
aan het slachtoffer, bij een schoorsteenbrand is het de aannemer die aangeeft hoe
de constructie is en bij een koe in een greppel wordt de kennis van de veehouder
gebruikt.
Vroeger was de taak van de Brandweer alleen brandbestrijding. Tegenwoordig is de
hulpverlening ook een grote taak en deze kan variëren van een poesje uit de boom
halen tot een ernstig ongeluk. Vooral de aanwezigheid van de gevaarlijke stoffen
maakt het werk van de brandweer extra gevaarlijk en vereist een goede organisatie.
Het brandweerman zijn betekent niet alleen iets voor de man, maar doorgaans leeft
het gehele gezin mee. Moeders wordt „s nachts meestal ook wakker als de pieper
gaat. Het komt zelfs voor dat ze eerder wakker is en manlief dan in de kleren helpt
die klaar liggen. Als je de lijst van brandweermannen nakijkt, blijkt dan ook de taak
van vader op zoon over te gaan. Voorbeelden in Almen hiervan zijn de families
Pelgrum, Wullink, Kl. Kranenbarg en van Lulofs Umbgrove. Op een feestavond met
de oud-leden worden ook altijd herinneringen opgehaald. De mannen over
sensationele branden en de vrouwen over leuke feesten en bruiloften.
Voordat in 1942 de vrijwillige brandweer op initiatief van burgemeester Thate werd
opgericht kende ieder dorp een brandspuithuisje en een aantal brandmeesters dat
tijdens een brand allerlei personen konden inzetten. Dit werd ook wel
plichtbrandweer genoemd.
De brandspuitpomp, die in 1884 is aangeschaft voor f 1133.50 is thans nog te
bezichtigen in het Brandweermuseum te Borculo.
Het brandspuithuisje stond in de vorige eeuw aan de Kapelweg en werd in deze
eeuw verplaatst naar het dorp.
De ouderen onder u zullen zich de “oude gevangenis “ aan de Berkelweg nog
herinneren waarin een oude open Jeep en de losse pomp jaren hebben gestaan.
Wat momenteel de lerarenkamer van de school is, was vroeger de eerste garage
voor de brandweerauto. De kazerne aan de Whemerweg is in 1975 in gebruik
genomen. Vanwege de toename van het aantal voertuigen is deze later groter
geworden. De oude Landrover staat er al vanaf 1972.
.
De eerste brand van deze eeuw, die ik in de annalen heb gevonden is die op 18
oktober 1912 op de boerderij “Het Harkel” bij het station Laren. De boerderij ging

grotendeels verloren ondanks dat ook toen volgens de krant ”De Almense
spuitgasten in een ommezien op de plaats aanwezig waren”.
De eerste commandant van de Vrijwillige Brandweer Alamen was de heer Kruissink.
Hij heeft deze functie bijna 20 jaar met hart en ziel vervuld. Opmerkelijk is dat hij in
1944 de sirene liet loeien om in zijn eigen winkel en woonhuis een binnenbrand te
blussen. Als u geïnteresseerd bent hoe toen de sirene geloeid moest worden, de
organisatie en motivatie van de leden was moet u eens bij zijn dochter Dieneke op
de koffie gaan. Opvolgers van de heer Kruissink waren de heren Bart Pardijs, Jan
Schepers en Joop Kl. Kranenbarg.
Leden met een lange staat van dienst waren Fre Harmsen, Jan Wullink en Bart
Pardijs.
De oude sirene, die vroeger werd gebruikt om iedereen te alarmeren staat sedert
1985 voor de kazerne.
Opmerkelijke branden waren toch vaak grote branden als de brand van “‟t Loar” , de
brand bij Jasperina de Jong, waar het zo hard vroor dat de grond rondom de villa in
een grote ijsbaan veranderde. De brand van de Uitrusting in Eefde had grote
gevolgen voor het bestaan van de Uitrusting maar ook voor diverse verenigingen.
Een gedeelte van het Asielzoekerscentrum brandde toch af nadat we er in het jaar
daarvoor 91 keer vanwege een loos alarm waren geweest.
De laatste grote brand in Alamen was het afbranden van “„t Kalfster” aan de
Binnenweg dit voorjaar.
De Brandweer is ook gewoon een gezellige groep mannen bij elkaar, die de
oefenavonden gebruiken om te oefenen maar daarna ook onder het genot van een
drankje het nieuws in het dorp uitwisselen en kaarten. Voor 1975 gebeurde dit in
Café de Aanleg waar commandant Pardijs het aantal consumpties op een bierviltje
bijhield en het een samenkomen en ook verplicht samengaan was. Tegenwoordig
hebben we onze eigen kantine die onlangs als leslokaal is gebruikt.
Als er wat te feesten valt is de Brandweer er ook. Niet alleen om te drinken maar ook
wordt er altijd gewerkt. Het klokkenluiden op koninginnedag en tijdens het Almens
feest door de brandweer is al een jarenlange traditie en ik denk dat niet iedere
brandweerman prettige herinneringen heeft aan de verplichte oranjebitter.
De kazerne is al jaren het “Grand Café" tijdens koninginnedag.
De Almense Brandweer is ook een traditie als het gaat om vrijwillige aktiviteiten bij
het zwembad. Bij het oude zwembad was dit het jaarlijkse schoonmaken, wat nog
wel eens een pondje paling opleverde. De huidige badmeester, zelf ook een fanatiek
brandweerman, wist bij alle zwemfeesten en alles wat daaromheen werd
georganiseerd steeds de mannen van de brandweer te strikken om het geheel
mogelijk te maken. Er werd zelfs een hele springschans over de Berkel gebouwd om
de recordpoging van de motorstuntman Carrera mogelijk te maken.
De laatste jaren worden die aktiviteiten meer ontplooid bij de Zeskamp op het
Almens Feest of het besproeien van de ijsbaan.
We hopen dat we ook in de volgende eeuw aktief mogen blijven als Almense
Brandweer.
Wim Dijkstra, secretaris.

