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broek en beste schoenen blijken te hebben aangetrokken en
deze na afloop ook gaarne betaald willen hebben.,
Materiaal werd aangeschaft. Groote. platte schoppen met
lange steelen. spaden. hiepen .en bijlen werden aangekocht.,
Het materiaal is in .het dorp bij gemeentewerken geborgen.
Een auto van een der particuliere garages staat steeds ter

beschikking; het materieel kan daarmede in korten tijd naar
den brand worden vervoerd. Voor het personeel werden
andere auto's besproken. Is de brand niet ver dan wordt
gebruik van rijwielen gemaakt. De beide leiders gaan met
de materieel-auto mee.

Op den watertoren te Oosterbeek is een oriënteertafel aangebracht. Op den Bilderberg is een brandtoren met oriënteertafel gebouwd.
Jaarlijks worden oefeningen in brandblusschen gehouden.
Bij deze oefeningen wordt een stuk heide of een I-jarig
dennenbosch in brand gestoken nadat eerst zorgvuldige maat"
regelen genomen zijn om gevaar voor omliggende perceelen

uit te schakelen.
Het dooven met de plag op de schop, overzanden, voorbranden. tegenvuur, in een punt drijven, maken van brandstroaken zijn allemaal handelingen die, hoe eenvoudig ook.
moeten worden meegemaakt. Het personeel krijgt daardoor
kijk op de zaak, leert zelf oordeelen en aanpakken. De geest
van de menschen onderling kan er slechts bij winnen. Zonder
dat de ernst der zaak er door lijdt gaat het er soms vroolijk
toe. Ook worden er proeven met snelblusschers genomen.

Kortom alles wordt gedaan om te maken dat de. Oosterbeeksche boschbrandweer voor zijn taak berekend blijft en
dat de geest van het personeel op het peil blijft, waarop ze ,
behoort.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 21 Aug. 1934.

HONGARIJE.
TIENJARIG BEBOSSCHINGSPLAN.
BOEDAPEST. 20 Aug. (Reuter). De ministerraad heeft een tien~
jaren.plan opgesteld. om geleidelijk bepaalde streken van de groote Hon~
gaarsche laagvlakte te bebosschen. Vóór de overheersching door de
Turken was een groot deel van deze vlakte met bosch bedekt. M~n
verwacht van de bebossching gunstige gevolgen voor het klimaat.

