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Voor de prins en zijrr adjudant is het feest
meer dan alleen de optocht, het prinsenbal,
het Rgsenmontagfeestof de andereplechtigheden en feestelijkheden in en om de uitvalsbasisKronkelhoes.

De tent staat,de school kreeg gisteren al
een voorproefje op het feest en morgen bezoekenFransI en Dikky het bejaardentehuis.
'Traditie.
Maandagbezoekenwe met de Raad
van Elf en onze Dansmariekeszieken uit

Spenruur aan vragen overbrand
'watergordijn
eens een
ze tankauto is uitgerust
opgeworpen.
met eenzogenoemdOneDeze wijze van brandsevenblussysteem.Drup.
:
pels.waterworden hierbij
bestrijding vergt volgens
Door Koot Biilsma
Hoekstra grote hoeveelomgezet in
sehuim.
Leelc/folbert Er is bij de uitslaande heden water. Om die reDankzij dit systeem kan
brand die een groot deel van De den is er water betrokken
met relatief weinig blusPostwagen in Tolbert twee weken uit het Leekster Hoofdwater worden volstaan.
geleden in de as legde,geen sprake diep.
r Hoekstra
aldus Hoekstra.
geweest van gebrek aan bluswater.
Vanuit de raad werd
Hij gaf toe dat de brandDat antwoordde burgemeester Be- gesuggereerddat de Tolbertervaart weer wel moeite had de brandkrarend Hoekstra eergisteren op vra- wellicht te modderig is. Daaroveris nen in Tolbert op te sporen.Op het
gen vanuit de gemeenteraad.
een paarjaargeledenin de raadge- wegdek staan pijltjes die aangeven
Raadsledenwilden weten waar- klaagd. Volgens wethouder Tanja waar de kranen te vinden zijn. Vanom bluswater is betrokken uit de Haseloop-Amsing wordt de Tol- wege de sneeuwval waren de pijlLeekster Hoofdvaart in plaats van bertervaait in 2013 uitgebaggerd. tjes onzichtbaar. Dat was reden
uit de dichterbij gelegenTolberter- Maar ook na het uitbaggeren is het voor brandweerlieden om omwovaart. Volgens Hoekstra zijnzoge- niet mogelijk een grote waterhoe- nenden te vragen waar de brandnoemde'watergordijnen opgezet veelheden uit de Tolbertervaart te kranen te vinden waren. Een brief
om overslaanvan de vlammen naar halen, zei de burgemeester.
van een bezorgde inwoner was rebelendende percelen te voorkoBij de bluswerkzaamheden is den voor het spervuur aan raadsmen. De brandweer liet het voorste volgens Hoekstradankbaargebruik vragen.De briefschrijver bepleit de
deel van het zalencentrum, waar de gemaakt van de nieuwe aanschaf aanleg van een ondergronds buibrand ook begon, gecontroleerd van het brandweerkorpsin Marum. zenstelselin de gemeente Leek om
uitbranden omdat er toen al geen Ruim een week voordat Marum beter voorbereid te zij n op brandinhouden meer aan was. In een po- haar nieuwe tankautospuit offici- cidenten.Volgens Hoekstra is een
ging het achterste deel van het ge- eel in gebruik nam, werd dezereeds dergelijk buizensysteemonbetaalbouwencomplexte sparenis even- ingezet bij de brand in Tolbert. De- baar.

o Burgemeester:Er was
geen gebrekaan bluswater
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