
uit het dagboek
van een brand-
weervrouw

Gabriëlle is brandweervrouw. Ze werkt 
op de kazerne en slaapt daar ook.  
Hier lees je wat ze meemaakt tijdens 
haar dienst. Welke woorden moet je 
invullen, denk je?

Terug op de kazerne ben ik eerst gaan douchen en 
eten en daarna snel naar bed gegaan. ’s Nachts 
werd ik nog twee keer wakker vanwege een melding: 
een brand in een container en hulp bij een ongeluk. 
Daarna was ik drie dagen vrij om goed uit te rusten 
voor de volgende dienst.
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Zet deze woorden op de juiste plek  
in het verhaal: 

paspoort
Naam: Gabriëlle 

Beroep: brandweervrouw 

Leukste aan werken bij  
de brandweer: ‘Het is een 
sportief en technisch 
beroep en het werk is elke 
dag anders. Soms moet je 
blussen, soms moet je 
iemand reanimeren.’ 

Minder leuk: ‘Het is zwaar 
werk en je maakt soms 
heftige dingen mee.’ 

 hitte    ongeluk    alarm    

 kazerne    melding    uitrukpak 

 tankautospuit    smeulen    blussen

Vandaag was een drukke dag op de  

Na alle ochtendklusjes, deden we een oefening op 
de binnenplaats. We knipten een auto open. Het is 
goed om dat te oefenen: soms moet de brandweer 
ook mensen redden die vastzitten in een auto na 
een
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Toen we aankwamen, zagen we vlammen hoog 
boven de bomen uit komen! Samen met drie andere 
brandweermannen rolde ik de slangen uit en 
begonnen we te 
 . 
Wat was het heet! We zijn een halfuur bezig  
geweest voor de brand uit was. We moesten nog 
wel heel lang nablussen, omdat hout nog bleef 

 .

We zetten de sirene aan en gingen met de 

 
naar de brand. Onderweg horen we altijd wáár de 
brand precies is en of het een hoog of laag gebouw 
is en of er mensen in gevaar zijn. Nu stond er een 
schuur in brand, gelukkig zonder mensen binnen.  
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Na de oefening ging ik nog even sporten in de 
sportzaal van de kazerne. Dat is ook belangrijk:  
je moet fit blijven als je brandweervrouw bent. 
Soms moet je mensen uit een brand halen.  
Die moet je wel kunnen tillen. En de brand
weerslangen en pakken zijn ook zwaar! Het 
    
  

dat we aantrekken als we bijvoorbeeld gaan  
blussen, weegt wel 25 kilo!  

Tijdens het sporten, kregen we ineens een 
  
  . Het
in de kazerne ging af. Ik keek op mijn melder. 
Daarop zie je wat de melding is: een ongeluk,  
brand of iets anders. Het was nu een buitenbrand! 
Snel rende ik naar de bluswagen. Binnen dertig 
seconden had ik mijn uitrukkleding aan. Dat  
zijn laarzen, een stevige broek en jas die tegen

 

kunnen en een helm. 


