
BRANDWEER SCHOONEBEEK 
DOOR EN VOOR 
INWONERS

Schoonebeek

ZIE OOK: 
WWW.BRANDWEERSCHOONEBEEK.NL

Meer info vind je op 
www.brandweerschoonebeek.nl 

Heb je een vraag of wil je een keer 
vrijblijvend kennis komen maken? 

Neem dan vrijblijvend contact op met de postchef 
Remco Lubbers of plaatsvervangend postchef Maureen Aardema 
via brw-schoonebeek@vrd.nl

en help ons uit 
de brand

Kom ons team 
versterken

VANAF HUIS EN/OF 
NAAST JE HUIDIGE BAAN 

De post
Brandweer Schoonebeek bestaat uit een hecht team van 17 brandweer-
vrijwilligers. Samen oefenen we drie avonden per maand. 

Uitrukken
Onze uitrukken bestaan ongeveer even vaak uit hulpverlening als het 
blussen van brand. Meestal zijn we ongeveer een uur weg, 
maar soms werken we de hele nacht met elkaar door.

Voertuigen
We hebben de beschikking over een tankautospuit 8733, 
tankwagen 8767 en een PM 8704.



Wil jij ook iets betekenen 
voor jouw dorp?
Als er bij jou in de buurt iets gebeurt en iemand belt bij je aan, dan wil je 
helpen. Zo zitten we als mens in elkaar. Als brandweer kun je dat doen en 
ook nog eens in je eigen omgeving. Je doet het namelijk samen met 
mede-inwoners van Schoonebeek. 

Schuilt er ook een hulpverlener in jou? 
Wij zoeken mannen/vrouwen die:
• Een verschil willen maken in onze omgeving;
• Ouder dan 18 jaar zijn;
• Met name overdag vanaf hun werk/huis kunnen vertrekken;
• Binnen vijf minuten op de kazerne kunnen zijn.

“Brandweerzorg doen we samen!”“Weten dat jij het verschil 
kunt maken’”

“Hulpverlenen is mensenwerk”

“Het wekelijks samen oefenen; 
altijd gezellig met elkaar!”

Op de brandweer kun je rekenen: altijd. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet! De brandweer in Schoonebeek is afhankelijk van 
betrokken mensen die daar wonen en/of werken. Deze mannen en 
vrouwen gaan bij een melding naar de brandweerpost, kleden zich 
razendsnel om tot hulpverlener en vertrekken als team naar het incident.

Brandweerwerk als ‘bijbaan’
Aan de slag als brandweervrijwilliger doe je naast je huidige baan/huishouden. Dit 
kan dan ook vanuit je huis of vanaf je werk (wij informeren je werkgever graag 
over de voordelen). Wellicht werk je overdag (regelmatig) vanuit huis, waardoor je 
beschikbaar bent voor de brandweer in jouw dorp. Het liefst ben je vaak beschikbaar, 
maar laat werk of privé dat bij een melding niet toe, dan is die ruimte er ook. Ook als 
je niet de hele week beschikbaar bent is brandweerwerk misschien toch iets voor jou. 
We zijn met name op zoek naar nieuwe postleden die vaak overdag op doordeweekse 
dagen beschikbaar zijn.

Kom eens vrijblijvend kennismaken!
Je bent altijd welkom om eens vrijblijvend een oefenavond bij te 
wonen. Zo krijg je gelijk een goed beeld van het werk en de mensen 
van de brandweer. Heb je vragen of interesse? Neem dan vrijblijvend 
contact op met de postchef Remco Lubbers/plaatsvervangend 
postchef Maureen Aardema via een brw-schoonebeek@vrd.nl

Op onze website www.brandweerschoonebeek.nl vind je meer informatie over 
onze post en ons werk.

Lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken? We zoeken nog mensen!

Je doet het niet alleen; 
samen klaren we de klus!
Vind je sommige incidenten of taken nog spannend? Dat geeft niet, want je opereert 
altijd als team: ieder zet zijn of haar eigen talenten in om samen de klus te klaren! 
Je staat er daarom nooit alleen voor. Voor jouw enthousiasme en inzet krijg je veel 
terug: actie, voldoening, persoonlijke ontwikkeling, betrokken collega’s en dankbare 
inwoners. En uiteraard krijg je een vergoeding voor oefenavonden en inzetten.


