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Tot mijn groot genoegen kan ik U mededelen, dat de overalls
eindelijk zijn gearriveerd en WOEN~G~ FEBRU~RI 1955,na de
les van de in$'tru6teur, op het terrein van "NUTRICIA" zullen
worden uitgereikt. .

Met deze overall ishet z .g. "UITRUK-UNIFORMtt van onze Brand-
weer compleet.
In verband hiermede lijkt het mij gewenst op enkele punten
nader te wijzen. -Zonder de gemoedelijkheid van ons korps
te kort te doen, zal het noodzakelijk zijn, om, daa r het
korps practisch altijd de aandacht trekt van het publiek,
meer aandacht aan onze houding te besteden. Teneinde onze
houding in overeenstemming te brengen met onze uniform, zal
ondcrling en tegenover meerderen, (hieronder ook te verstaan
Burgemeester en Wethouders), voortaan, in uniform gekleed, de
militaire groet dienen te worden gebracht. -Ik kan me voor-
~tellen, dat bij U geen goed overzicht bestaat vah de meerde-
ren in brandweerkringen. Vooral bij bezoek van in~pecteurs en
andere functionarissen van de brandweer, is de kennis van de
rangonderscheidingen gewenst. In de brandweergarage is een

Ikaart opgehangen, waarop de rangen, die _bij g..e vrijwillige ~ "-brandweer b"e-staa;m:--,'1Jn ~aafigegeven. Een kaart van de rangen -

van het beroepspersoneel van de brandweer zal eveneens v~orden
opgehangen.
Misschien is het overbodig, doch ik zou nog even willen wijzen
op het lopen en staan met losse lederen jas. Ook dit moet, zo-
dra bij onze brandweer het 'tGEEFT ACHT" heeft geklonken, niet
meer voorkomen. Misschien is het teveel gevraagd, maar een grijs
overhemd met een donkere (liefst zwarte) das, is voorgeschreven
voor het beroepspersoneel.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat tijdens oefeningen het
ttUITRT.m-UNIFORM" verplicht wordt gesteld.
Het college van B. en W. hebben U een uniform gegeven. "Weest
er zuinIh op en onderhoudt het oedlt, het heeft veel gelden
moel e ge os om 1 e erel en. -an tijd tot tijd zal door
mij inspectie over de kleding worden gehouden. Overbodig wel-
licht om mede te delen, dat de brandweerkleding niet voor
andere doeleinden mag worden gebruikt.
Het uniform wordt bij oefeningen gedragen me:t rub~er laarzen;
bij and.ere gelegemheden is het dragen van zw~rte schoenen toe-
gestaan. -De broek wordt over de laarzen ged~agen.
Over de kwestie, of de overalls in de autospuit moeten hangen
of tti~Ls, is a'- veel gesproken. In de wagen is plaats gemaakt
voor .: 5 kleren::langers. Elke klere-E'hanger is voorzien vd.n een
nummE ~, zodat U bij het uitrukken direct weet waar Uw spullen
hange I. Iederer.;n heeft de gelegenheid om in de autospui t zijn
kledj 19 op te ~lan~n. In de garage wordt gelegenheid gemaa.kt
om de kleding te4!ogen. Het is wel gewenst, dat de overall
door Tw vrouw (.'7erloofde) of Moeder voorzien wordt van Uw
ini tj.len. Di t "loorkomt verwissmling.
Ik hoop, dat de uniformering van ons korps bijdragen mag tot een
grotere eenheid en dat de resultaten daardoor evenredig hoger
zullen z1jn. Dat de a.-s BR.A.NDWEER1.rrEDSmRIJ:DEN d1t re~ea~s- m1 gen ~
bewijzen. De Comma~daLt Brandweer I
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