
 

Voorbeeld E-mails 

Onderstaand drie voorbeelden waarin vrijwilligers van het rookmelderteam worden uitgenodigd te 

assisteren bij (veiligheids)projecten. Vele handen maken licht werk! 

De Brandwonden Stichting stuurt dergelijke e-mails graag door naar de vrijwilligers van het 

rookmelderteam. Hierbij kan geselecteerd worden op postcodegebied.  

 

Beste vrijwilliger Rookmelderteam, 

Graag sturen we u onderstaand bericht op verzoek van de gemeente ….  Een mooi initiatief, waarbij 

alle hulp van harte welkom is! 

Met vriendelijke groet, 

Rookmelderteam 

 

Beste vrijwilliger Rookmelderteam, 

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober houdt de Gemeente …..  samen met haar 

veiligheidspartners de Week van de Veiligheid.  

 

Hiermee sluit ….. aan bij de landelijke Week van de Veiligheid.  

 

Vrijdag 11 oktober is de dag dat gemeente en brandweer de aandacht willen vestigen op het belang 

van rookmelders in relatie tot het tijdig vluchten bij brand. Hiervoor heeft de gemeente Breda een 

honderdtal rookmelders aangeschaft, ten behoeve van een groep ouderen in de extramurale zorg.  

 

Alleen het aanschaffen van rookmelders is natuurlijk niet voldoende! Om deze rookmelders te 

plaatsen zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die vrijdag 11 oktober tijd hebben om de rookmelders te 

plaatsen bij deze ouderen.  

 

Als u bereid bent om op vrijdag 11 oktober te helpen met het plaatsen van deze rookmelders – en dat 

stellen we natuurlijk enorm op prijs – dan kunt u dat kenbaar maken bij ondergetekende. 

Vermeld in deze mail uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw beschikbaarheid op deze dag 

(ochtend/middag/hele dag). 

 

Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over deze dag. 

Hartelijke groet, 

Mw. .. 

Medewerker Risicobeheersing 

telefoon:  

e-mail:  

 

 



 

 

 

Beste vrijwilligers rookmelderteam, 

Van woensdag 14 t/m zaterdag 17 mei staat het Rookmelderteam samen met de Brandweer met 

een stand op de 55 Plus Expo beurs in Nijkerk 

Tijdens deze dagen zullen we de bezoekers het belang van goed werkende rookmelders onder de 

aandacht brengen. Middels een speciaal daarvoor gemaakt ‘huis’ demonstreren we, hoe snel rook 

zich verspreid. 

Verder bieden we de bekende rookmelder FA ST620 rookmelder aan en kunnen bezoekers die zelf 

geen rookmelders kunnen ophangen, een beroep op het rookmelderteam doen. 

Mochten we voldoende tijd hebben, dan zullen we deze dagen ook nog een kleine enquête onder de 

bezoekers af nemen, om te achterhalen hoeveel beursbezoekers al rookmelders hebben hangen en 

hebben nagedacht over een vluchtplan. 

Kortom, gaan deze dagen volop in gesprek met de bezoekers. Verdeeld over 4 dagen worden er ruim 

20.000 verwacht.  

Wie vindt het leuk om ons hierbij te komen helpen? 

Voor deze dagen zijn we op zoek naar vrijwilligers van het rookmelderteam, die het leuk vinden om 

ons hierbij op 1 of meerdere dagen op vrijwillige basis te komen ondersteunen. 

Waar 

55 Expo beurs 14-17 mei 

Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk 

Van 09:30 – 17:00 uur. 

Aanmelden 

U kunt u hiervoor bij mij, ondergetekende, aanmelden door het sturen van een mail met daarin de data 

en tijdstippen waarop we u mogen inplannen (graag min. 4 uur beschikbaar). 

Na aanmelding neem ik dan z.s.m. contact met u op. 

Uitkijkende naar uw hopelijk positieve reactie, 

Hartelijke groet, 

Rookmelderteam 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste vrijwilligers rookmelderteam, 

 Gezien jullie achtergrond en ervaring doen wij graag een beroep op jullie. 

 Achtergrond 

Op 11 maart jongsleden hebben burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en Portaaldirecteur Vincent 

van Oordt het startschot gegeven voor het project Brandveiligheidchecks in Nijmegen. 

Het doel is om nog voor het eind van dit jaar 4500 Portaalwoningen in Nijmegen van een rookmelder 

te voorzien. De gemeente Nijmegen, woningcorporatie Portaal en de brandweer Gelderland-Zuid 

werken hierin samen. De eerste 500 rookmelders zijn inmiddels opgehangen.  

Naast het ophangen van rookmelders adviseren de adviseurs de huurders over hoe hun woning 

brandveiliger gemaakt kan worden. Dit gebeurt aan de hand van een controlelijst van de 

brandweer. Alle adviseurs hebben een basisinstructie van de Brandweer Gelderland-Zuid gekregen. 

Daarnaast worden zij begeleid door een projectleider van Portaal. De adviseurs zijn herkenbaar aan 

hun kleding en kunnen zich legitimeren. Huurders worden vooraf per brief geïnformeerd. Het 

brandveiligheidsproject wordt mede financieel ondersteund door de Grontmij en Insituform.  

Gezocht 

Om het project nog dit jaar af te kunnen ronden zijn we op zoek naar minimaal 12 serieuze 

vrijwilligers, die: 

 Op korte termijn een aantal uur inzetbaar zijn van maandag t/m donderdag tussen 10:00 - 

17:00 uur of tussen 18:00 - 19:30 uur. 

 De dagen en het aantal uur per dag is in overleg (minimaal 4 uur per week). 

 De voorkeur gaat uit naar kandidaten die voor langere tijd (minimaal 6 weken) beschikbaar 

zijn. 

 Eventueel kan er ook na de zomervakantie worden gestart.  

Start werkzaamheden 

 Vooraf geeft de brandweer een korte opfrisinstructie met betrekking tot het plaatsen van de 

rookmelders en het doorlopen van de controlelijst. 

 De eerste woningen bezoekt u samen met een adviseur die al langer op het project 

Brandveiligheidchecks werkzaam is. 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie een aanmeldingen kunt u contact opnemen met en/of een mail sturen naar: 

… 

 

We zien uw aanmelding graag tegemoet! 

 

 

 

 


