Brandveiligheid
De meeste branden worden veroorzaakt door electrische apparatuur.
Versiering algemeen
Plafondversiering, zoals papieren slingers, dient zodanig te zijn aangebracht dat dit
buiten bereik van kinderen hangt. Dat betekent dat de plafondversiering op een hoogte
van minimaal twee meter moet worden bevestigd.
Open vuur
a. Verplaatsbare kooktoestellen, bijvoorbeeld gourmetstellen, fonduestellen en
steengrillen, kunnen veiliger worden verwarmd door géén gebruik te maken van
brandbare vloeistoffen, zoals spiritus, of brandbare gassen. Het gebruik van
alternatieve brandstoffen zoals pasta’s of gel-achtige materialen is veiliger.
b. Maak binnenshuis geen gebruik van vuurwerk, dus ook geen spuiters, sterretjes
en dergelijke.
c. Let bij het gebruik van kaarsen op het volgende:
• zet de kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond;
• kies een zodanige vorm van de houder dat de kans op omstoten of omvallen
tot het uiterste wordt beperkt;
• gebruik geen kaarsenhouders die zijn gemaakt van plastic of andere
gemakkelijk brandbare materialen;
• plaats kaarsen ten minste één meter uit de buurt van brandbare materialen;
Blusmiddelen
Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen.
Met een geschikte brandblusser kunt u proberen de brand te bestrijden. Bedenk daarbij
dat uw blusser alleen beginnende brandjes aankan. Blijf niet tegen beter weten in
blussen en blus alleen maar zolang u zeker weet dat u zonder moeite en gevaar de
ruimte kunt verlaten. Vergeet nooit: rook bevat vaak giftige gassen en het inademen van
rook is daarom levensgevaarlijk.
Vanzelfsprekend is het van belang dat een brand in beginstadium ontdekt wordt. Plaats
daarom rookmelders in uw woning. Ook bij een klein brandje: Breng uw huisgenoten in
veiligheid en waarschuw altijd de brandweer (1-1-2). U weet immers vooraf niet of de
brand controleerbaar blijft.
Er zijn nogal wat blusstoffen en typen blustoestellen verkrijgbaar. Niet elk blustoestel is
geschikt voor het blussen van alle soorten branden. Welk blusmiddel u nodig heeft voor
een beginnende brand in uw woning, auto, caravan of tuinhuis? We zetten de
mogelijkheden voor u op een rijtje.
Tuinslang
Een tuinslang kan goed dienst doen als een klein blusmiddel. Ook zijn er voor
woonhuizen speciale kleine slanghaspels verkrijgbaar, die eenvoudig op de waterleiding
aangesloten kunnen worden. De haspel of tuinslang moet lang genoeg zijn om alle
hoeken van het huis te kunnen bereiken. Water is de meest doelmatige vloeistof voor
vaste stoffen als hout, papier, textiel, karton etc. Gebruik nooit water voor het blussen
van brandende olie of vet en branden waarbij elektriciteit is betrokken. Bluswijze: kraan
opendraaien, tuinslang uitlopen en met een sproeistraal het Brandje blussen. Daarna
goed controleren of het vuur uit is.
Blusdeken
Een blusdeken is vervaardigd van glasvezel, geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar
materiaal. De handigste plek voor een blusdaken is de keuken. Aanbevolen formaat 180
x 180 cm, in opbergkoker.
Een blusdeken is natuurlijk ook zeer nuttig in caravan, boot, tuinhuisje en bij de

barbecue.
Geschikt als blusmiddel voor o.a,
• een in brand geraakt persoon
• vlam in de pan
• brand in televisietoestel
• brandende prullenbak
• kleine brandjes die met de blusdeken af te dekken zijn.
Bluswijze blusdeken:
Blusdeken aan lus uit de koker trekken, bovenkant van de deken rond handen wikkelen
en deken rustig (van u af gericht op de brandhaard leggen).
Draagbare blustoestellen:
Er zijn verschillende soorten draagbare blustoestellen te koop met een variërende
inhoud.
Poederblusser:
Poederblussers zijn verkrijgbaar met een verschillende hoeveelheid aan inhoud. Als
minimuminhoud bevelen wij 2 kg aan. Een poederblusser is geschikt voor alle branden in
de woning. Poederblussers zijn ook uitstekend geschikt voor auto, caravan, zomerhuisje
en boot. Om nevenschade na blussing te voorkomen moet het restant poeder met een
(industriële) stofzuiger verwijderd worden. Gebruik hierbij geen water.
Schuimblusser:
Een schuimblusser veroorzaakt bij het blussen nauwelijks nevenschade. Ook hier geldt:
minimum inhoud 2 kg. Met een schuimblusser kunt u kleine branden in de woning in de
vorm van vaste stoffen en vloeistoffen prima blussen. Schuimblussers zijn ook uitstekend
geschikt voor caravan en zomerhuisje.
Aankooptips:
Een blustoestel moet voorzien zijn van het rijkstype keurmerk. De keuze hangt af van de
prijs en de omstandigheden in uw woning. Koop geen toestel met inhoud van minder dan
2 kilo. Om zeker te zijn van een goede werking van uw blustoestel, dient u het
regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) te laten controleren. Maak hierover afspraken met de
leverancier. Heeft een brandblusser nodig voor specifiek gebruik of twijfelt u over het
type dat u nodig heeft, vraag dan informatie bij een erkende leverancier van
brandblusmiddelen.
Vergeet nooit:
Rook bevat vaak giftige gassen en het inademen van rook is daarom
levensgevaarlijk.
De leveranciers van kleine blusmiddelen kunt u, onder de rubriek BRANDBEVEILIGING,
vinden in het telefoonboek of de Gouden Gids.
Gebruik en onderhoud
Plaats de brandblusser zichtbaar en goed bereikbaar. Lees zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing en laat dit ook uw huisgenoten doen. Herhaal dit regelmatig, zodat u
weet hoe het apparaat bediend moet worden. Bij een vloeistofbrand moet u stootsgewijs
blussen, om het wegblazen van de brandende vloeistof (vlam in de pan) te voorkomen.
Laat de blusser direct na gebruik hervullen, ook al is het toestel niet geheel leeg.
Informeer bij uw leverancier naar eventuele blusinstructie.

Een Vluchtplan?
Van levensbelang!
• Wat u moet doen wanneer er thuis brand uitbreekt?
• Is er een vluchtplan opgesteld?
• Weten uw huisgenoten of kinderen wat ze moeten doen bij brand?
Een vluchtplan omvat een aantal afspraken die u samen met uw huisgenoten maakt. Aan
de hand van dit plan bent u bij brand beter in staat om, samen met uw huisgenoten,
veilig uit uw brandende woning te vluchten.
Train uw kinderen op brand
De brandweer eist dat op de basisscholen ieder jaar een ontruimingsoefening gehouden
wordt. De school beschikt over een ontruimingsplan. De Leerkrachten bespreken met de
kinderen wat ze moeten doen als er in school brand uitbreekt. Wanneer de alarmbel
gaat, gaan de leerkrachten rustig met de kinderen naar buiten en verzamelen ze voor het
gebouw. Een andere leerkracht controleert of alle ruimtes leeg zijn. Vervolgens komen de
kinderen met hun verhalen naar huis. Wat doet u? Gaat u er op in en stelt u voor dat in
huis ook te gaan doen?
Stel een vluchtplan op voordat het te laat is
Als kinderen ontdekken dat het huis in brand staat, is hun eerste reactie om een veilig
heenkomen te zoeken onder het bed of in de kast. De kinderen moeten ramen en deuren
zonder sleutel kunnen openen, denk aan een schuif of knip. Eenmaal buiten moeten de
kinderen weten waar ze elkaar en hun ouders ontmoeten. Bij baby's en peuters moeten
de ouders afspraken maken Wie doet wat! Dat voorkomt dat ouders het brandende pand
in moeten om te gaan zoeken, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Maak ook afspraken
over wie eventuele huisdieren in veiligheid brengt.
Bij brand is rook het gevaarlijkste. De meeste slachtoffers bij brand komen niet om door
vuur maar door de extreem giftige rook.
Let op dat kinderen niet met vuur kunnen spelen. Berg aanstekers, lucifers en vluchtige
stoffen goed op zodat de kinderen er niet bij kunnen, ook niet met een stoel of trapje.
Tijdens de slaap zijn de reukorganen uitgeschakeld. Alleen het gehoor werkt nog.
Daarom is een rookmelder, die geluid maakt, zo belangrijk. Overdag kunt u zelf snel een
brand ontdekken, maar als u slaapt lukt dit niet en heeft u nauwelijks tijd om te
vluchten. Maak daarom een vluchtplan en bespreek dit met uw gezin.
Vluchtmiddelen
Voor het vluchten vanaf hoger gelegen verdiepingen bestaan vluchtmiddelen: een
uitwerpbare ladder, speciale lijnen of touwen kunnen een hoop leed voorkomen. Voor
leveranciers kunt u de telefoongids raadplegen.
Rookmelder
Zorg voor rookmelders. Bij een eengezinswoning is het van belang om op iedere
(slaap)etage een rookmelder te monteren. In een appartement is in een rookmelder in
de gang, ter hoogte van de slaapkamer, een goede plaats. De brand wordt dan snel
gemeld en u heeft tijd om de familieleden te waarschuwen en op tijd te vluchten. Laat
(jonge) kinderen liever niet alleen thuis. Gebeurt dit toch, zorg er dan voor dat zij
zichzelf in veiligheid kunnen stellen via de voor - of achterdeur. Zorg ervoor dat er geen
afgesloten deuren zijn waarop sleutels ontbreken. Bij gebruik van een babyfoon kunt u
alleen geluiden waarnemen. Gebruik daarom een babyfoon altijd in combinatie met een
rookmelder.

De brandweer heeft de wettelijke taak om tussen de 5 en 8 minuten na de melding ter
plaatse te zijn. De eerste minuten na het ontdekken van de brand moet u dus zelf
optreden.
• Wat te doen bij brand?
• De rookmelder gaat af
• U ruikt en brandlucht of ziet rook
• Breng direct uw gezin volgens het vluchtplan in veiligheid
• Blijf daarbij laag bij de grond en sluit indien mogelijk de deuren achter U
• Waarschuw direct de brandweer:
BEL 1-1-2
• Gebruik geen lift en ga direct naar de verzamelplaats
• Geef de brandweer informatie en de voordeursleutel
Wat moet u bespreken voor het vluchtplan?
Noteer in een vluchtplan de volgende stappen met uw huisgenoten:
• Bepaal de vluchtroute: de snelste en veiligste route om het pand te verlaten
• Bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de uitweg via de voordeur
geblokkeerd is
• Een vluchtroute van boven naar beneden is het beste, want rook stijgt naar boven
• Mocht u het huis niet meer kunnen verlaten, spreek dan met elkaar een kamer
aan de straatzijde af, waar vandaan de brandweer u kan redden
• Stel u op de hoogte van de plaats waar de hoofdafsluiters zijn van gas, elektra en
water en zorg dat deze afsluiters altijd goed bereikbaar blijven
• Bespreek een verzamelplaats
• Spreek af: wie zorgt voor welke baby, welk kind, welke oudere of mindervalide
• Maak ook afspraken wie eventuele huisdieren in veiligheid brengt.
Schoorsteen vegen ter voorkoming van schoorsteenbrand
Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen
veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek
wordt geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen
onderhoud nodig heeft.

De meest gestelde vragen:
• waarom moet de schoorsteen geveegd worden?
• hoe vaak moet de schoorsteen geveegd worden?
• moet er ook geveegd worden bij gaskachels of gasgestookte c.v. ketels?
• ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand?
• waarvoor dienen schoorsteenkappen?
• zijn er erkende schoorsteenvegers?
•
Waarom schoorsteen vegen?
Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal
terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen
een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur
van ongeveer 500 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in
brand en de schoorsteen brand is een feit. De mate van aanslag wordt mede bepaald
door uw stookgedrag: smoort u uw kachel teveel, d.w.z. dat de brandstof te weinig
zuurstof krijgt, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra
afvalstoffen vrijkomen. Daardoor kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig
of geen 'trek'. Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat
voor koolmonoxidevergiftiging. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom
belangrijk. Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende

delen.
Hoe vaak schoorsteen vegen?
Het onderhoud van uw schoorsteen is bepaald in de bijlage van de bouwverordening. Bij
gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als sfeerverwarming
gebruikt, is een keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als
hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten
vegen.
Ook vegen bij gaskachels of gasgestookte c.v.-ketels?
Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte c.v. ketels en
(bad)geisers in moderne woningen, is er normaal gesproken geen vervuiling van het
rookkanaal. Het is wel van belang dat de gasgestookte apparaten regelmatig
onderhouden en afgesteld worden. Het is verstandig om jaarlijks, bijvoorbeeld tijdens het
onderhoud, ook even naar het rookkanaal te laten kijken. Het is immers niet ondenkbaar
dat er in het kanaal een verstopping ontstaat, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Bij
oudere types rookkanalen of schoorstenen is het verstandig om één keer per jaar te laten
vegen.
Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand?
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste
verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening aan kunnen tonen dat de
schoorsteen geveegd was. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveeg bedrijf
is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Vraag informatie over de polisvoorwaarden
bij uw tussenpersoon of verzekeraar.
Schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen voor kolen, olie, gas of houtgestookte kachels.
• Coltkap of trekkap: bevordert de trek in uw schoorsteen, is tevens kraaienkap.
• Boldraadrooster: is geen kap, houdt alleen vogels uit de schoorsteen.
• Regenkapjes: zijn verboden op afvoeren waarop een gas apparaat staat
aangesloten.
Alleen kappen van Giveg- of CE-keurmerk zijn toegestaan. Een kap tegen het inregenen
of om de vogels uit de schoorsteen te houden kan nooit kwaad. De prijzen van
bovengenoemde kappen variëren van f 30,- tot ca. f 230,-. Wanneer een schoorsteen
slecht 'trekt' vormt een trekkap niet altijd de oplossing. Laat de schoorsteen liever
grondig nakijken op scheuren en lekkages.
Erkende schoorsteenvegers
De 'erkende' schoorsteenveger bestaat niet. Schoorsteenveger is een vrij beroep.
iedereen, vakbekwaam of niet, kan dit beroep uitoefenen. Er zijn bedrijven die hun
diensten aan de deur aanbieden. Vaak gebruiken zij slecht gereedschap en verrichten
extra werkzaamheden waar u niet om gevraagd heeft, maar daar wel veel voor moet
betalen. Ga niet met deze bedrijven in zee. Schakel een bedrijf in dat is aangesloten bij
de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond (ASPB) in Amsterdam. De leden van de
bond hebben een toelatingsexamen afgelegd en zijn verplicht een aansprakelijkheid
verzekering af te sluiten. Belangrijk: spreek vooraf een prijs af voor het vegen, eventueel
het plaatsen van een kap, inclusief BTW en voorrijkosten. Leg deze afspraak schriftelijk
vast. Spreek met de veger af dat hij alléén moet doen wat u met hem afgesproken hebt.
Eventuele grotere reparaties dient hij eerst met u te overleggen. Vraag om een kwitantie
met daarop de werkzaamheden die verricht zijn. Een veegbeurt kost ca. € 35,- tot € 50,.
Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is dodelijk gas dat u niet kunt ruiken of proeven. Toch zijn er een
aantal zaken die mogelijk op de aanwezigheid van CO kunnen duiden: het beslaan van
ramen in de kamer waar wordt gestookt of het vettig worden van dubbel glas. Ook

wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw dreigt te vallen, kan er
sprake zijn van koolmonoxide. Buiten het feit dat centrale verwarmingsinstallaties,
gaskachels, (bad)geisers en schoorstenen in goede staat moeten zijn, dient u altijd voor
voldoende ventilatie in de woning te zorgen. Bij slecht onderhouden schoorsteenkanalen
kan de brandweer, indien er koolmonoxide wordt gemeten, een stookverbod opleggen.
Hulp na brand
Brand is een ingrijpende gebeurtenis. Als het u net is overkomen zit de schrik er
waarschijnlijk nog flink in. Toch zult u snel een aantal zaken moeten regelen. Hierbij
enkele adviezen van de brandweer:
Advies 1:
Stel na een brand (je) direct Uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte. Als u in een
huurhuis woont, licht dan ook de huiseigenaar- verhuurder in. In het geval van grotere
calamiteiten schakelt de brandweer Salvage in.
Wat of wie is Salvage?
De Salvage- coördinator komt om u te assisteren en om in overleg met u de eerste
opvang en noodzakelijke voorzieningen te regelen. De Salvage- coördinator zal in overleg
met u maatregelen nemen om te redden wat er nog te redden valt. Dit gebeurt om te
voorkomen dat de schade onnodig groter wordt door bijvoorbeeld rook, water of
eventueel chloorgas. De Salvage- coördinator is een deskundige die hulp verleent en
advies geeft namens de gezamenlijke brandverzekeraars. De Salvage- coördinator komt
zo snel mogelijk naar u toe. Onder normale omstandigheden is hij of zij uiterlijk binnen
een uur na oproep door de brandweer bij u. De Salvage- coördinator kan zich altijd
legitimeren. De kosten van de komst van de Salvage- coördinator en de werkzaamheden
die in zijn of haar opdracht worden uitgevoerd, komen voor rekening van uw
verzekeringsmaatschappij. Geef de Salvage- coördinator daarom, indien mogelijk,
gegevens zoals de naam van uw verzekeringsmaatschappij(en) en/of uw
assurantietussenpersoon en uw polisnummer. Hebt u deze gegevens niet direct bij de
hand, geef ze dan zodra u ze hebt alsnog door aan de Salvage Alarmcentrale VHD, dag
en nacht bereikbaar onder nummer: 055 5775077. Ook als de gegevens niet compleet
zijn.
Advies 2:
Als de brandweer de woning heeft vrijgegeven kunt u het beste alle zwaar beschadigde
goederen laten liggen. Dit maakt de schaderegeling gemakkelijker.
Advies 3:
Verwijder, indien mogelijk, alle onbeschadigde of licht beschadigde goederen. Of sla ze
zodanig op, dat verdere beschadiging wordt voorkomen. Dit kan van belang zijn voor de
verzekering. Vergeet niet (indien mogelijk) uw koelkast en/of vriezer leeg te halen.
Advies 4:
Maak een lijst van spullen die door de brand verloren zijn gegaan of beschadigd en
vermeldt daarbij de nieuwwaarde. Een goed hulpmiddel is de inventarislijst die u bij uw
verzekeringsmaatschappij kunt krijgen. Bespreek deze opgave met uw
verzekeringsmaatschappij.
Advies 5:
Wanneer u na de brand uw huis niet meer in mag, zorg er dan voor dat de woning goed
wordt afgesloten. Timmer desnoods zelfde ramen en deuren dicht. U voorkomt daarmee
ongewenst bezoek.
Advies 6:
Heeft u na de brand geen onderkomen meer, dan kan de Stichting Spoedhulp, in
samenwerking met de Dienst Sociale Zaken, Onderwijs en Welzijn (SoZaWe), voor

tijdelijke opvang zorgen. Dit is alleen van toepassing als u niet voor vervangende
huisvesting verzekerd bent. Ga daarom na of u hiervoor verzekerd bent. Bent u wel
verzekerd voor vervangende huisvesting, dan zorgt Salvage hier voor.
Advies 7:
Als u de woning blijft gebruiken of weer mag gebruiken, laat dan eerst een erkend
installateur de gas- en elektriciteitsleidingen en de daarop aangesloten apparatuur
controleren. (Een erkend installateur vindt u in de Gouden Gids) De installaties en
apparaten kunnen beschadigd zijn door hitte en rook. Dit kan gevaar opleveren zonder
dat u dit aan de buitenkant kunt zien. Let ook op de centrale verwarmings installatie.
Als de gas- of elektriciteits- toevoer is afgesloten, moet u contact opnemen met een
erkend installateur Deze herstelt de installatie dan volgens de voorschriften, waarna het
energiebedrijf weer gas of elektriciteit levert. Bij huurwoningen moet de eigenaar van de
woning dit regelen.
Advies 8:
Controleer of de afvoer van de gootsteen, de wastafel, de douche, het bad of het toilet
niet is verstopt. Haal eventueel zelf vuil weg. Waarschuw een erkend loodgieter als u
verstoppingen niet zelf kunt verhelpen.
Advies 9:
Probeer, als u gaat opruimen, brandresten zoveel mogelijk in vuilniszakken te verpakken.
U kunt deze resten dan als huisvuil met de vuilniswagen meegeven. De Dienst
Stadsbeheer haalt op uw verzoek het groot vuil opdat niet in vuilniszakken past. U kunt
ook bellen voor een afspraak.
Advies 10:
Tenslotte: gebruik nooit etenswaren of medicijnen die uit een ruimte komen waar brand
is geweest.
Veilige feestdagen
De laatste week van december is vol feestelijke gebeurtenissen. Maar het is die dagen
ook oppassen geblazen. Onvoorzichtigheid met kerstbomen, kaarsen, fonduen, frituren
en vuurwerk kan een gezellig avondje danig verstoren. Helaas vinden er jaarlijks talloze
kleine en grote ongevallen plaats rondom de feestdagen. Om u te helpen deze dan niet
alleen feestelijk, maar ook veilig te vieren, zetten wij de belangrijkste zaken voor U op
een rijtje.
Kerstboom
Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer. Zet hem niet te dicht bij de gordijnen
of andere makkelijk brandbare spullen. Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat, zodat
hij niet omvergelopen kan worden. Plaats de boom bij voorkeur in een speciaal met
water gevulde kerstboomstandaard. Hierdoor droogt de boom niet zo snel uit, waardoor
het brandgevaar minder wordt. Gebruik geen echte kaarsjes in de boom. Een moment
van onoplettendheid kan uw boom in een fakkel doen veranderen. Controleer de
bedrading van de elektrische kerstboomverlichting op beschadigingen en probeer de
installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen korte tijd te laten branden.
Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand er over
kan struikelen. Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat. Uitdoen is de
stekker uit het stopcontact halen en niet een lampje losdraaien.
Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kandelaar die
gemaakt is van brandbaar materiaal, zoals plastic, hout e.d. Decoratieringen voor
kaarsen zijn sfeervol, maar ook zeer brandbaar. Steek kaarsen in kerststukjes liever niet
aan, of laat ze in ieder geval niet te ver opbranden. Zet kaarsen in kerststukjes op

plaatsen waar u ze altijd kunt zien, en niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare
voorwerpen. Laat kinderen of huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet
voor een paar minuten!
Fonduen
Gebruikt u spiritus? Vul dan nooit de brander in nabijheid van vuur. Vul de brander pas
als deze helemaal is afgekoeld, en doe dit niet op de tafel. Zorg dat het fonduestel
tijdens gebruik op een niet brandbaar onderblad staat. Hierdoor voorkomt u dat het te
heet wordt en bovendien wordt de gemorste olie opgevangen. Realiseert u zich, dat een
spiritusvlam nagenoeg onzichtbaar is; deze kan nog volop branden terwijl u denkt dat de
vlam uit is. Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Dan kan
niemand over het snoer struikelen en het fonduestel meesleuren. Gebruik geen
aardewerkpannen voor vleesfondue. Deze zijn niet bestand tegen de hoge temperatuur.
Laat (kleine) kinderen nooit alleen fonduen. Ook bij fonduen kan de vlam in de pan
slaan. Houdt daarom een passend deksel binnen handbereik om snel te kunnen reageren.
Reik nooit over de fonduepan heen om iets te pakken.
Frituren
Gebruik alleen oliën en vetten die speciaal voor het frituren bestemd zijn; dus geen
margarine, boter of braadvet. Laat de frituurpan nooit alleen. Zet de pan zo neer dat hij
niet wiebelt. De pan moet een goed passend deksel hebben. Doe geen grote
hoeveelheden tegelijk in de pan. Hierdoor kan de olie over de rand gaan waardoor brand
ontstaat.Slaat de vlam in de pan handel dan als volgt:
• Schuif het klaargelegde deksel van u af over de pan;
• zet gas of elektra uit;
• Nooit met water blussen;
• laat de deksel op de pan liggen;
• ga niet met de pan lopen.
Vuurwerk
Koop veilig vuurwerk bij legale verkooppunten. Koop bij voorkeur vuurwerk met
Nederlandse gebruiksaanwijzing. Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing! .Gebruik
nooit lucifers of een aansteker, maar gebruik een sigaret, sigaar of aansteeklont. Zet
vuurpijlen in met zand gevulde flessen. Steek een 'weigeraar', vuurwerk met afgebroken
lont of nat vuurwerk nooit opnieuw aan. Laat afgestoken vuurwerk vallen en loop weg;
nooit gooien met brandend vuurwerk!. Steek vuurwerk af op een veilige plaats, dus niet
vlakbij huizen, auto's, containers e.d. Doe in de oudejaarsnacht ramen, bovenlichten,
deuren en brievenbussen dicht. Koud vuurwerk bestaat niet, zelfs bij sterretjes kan de
temperatuur oplopen tot 800 graden. Koop liever geen voetzoekers, keukenmeiden e.d.
Het gedrag van dit vuurwerk is onvoorspelbaar en dus gevaarlijk. Neem liever
siervuurwerk.
Laat uw vuur niet ons werk worden.
Rookmelders
Regelmatig lezen wij in de krant of zien wij op de televisie verslagen van rampzalige
situaties. Een daarvan is brand in een woonhuis. Staat u er wel eens bij stil dat het u ook
wel eens kan overkomen, bijvoorbeeld terwijl u slaapt. Veel van de dodelijke slachtoffers
die jaarlijks te betreuren zijn, hadden voorkomen kunnen worden. Met name wanneer in
de woning een of meer rookmelders zouden zijn geplaatst. Schaf deze melders daarom
zelf aan of geef ze cadeau. Vaak weet men immers niet wat te geven of te vragen. Dit is
een origineel en veilig cadeau
Wat zijn rookmelders?
Rookmelders zijn apparaten die in staat zijn rook en dus brand te ontdekken. Zij laten
dan een luid alarmsignaal horen. Deze melders zijn voorzien van een batterij. De batterij
gaat ongeveer een jaar mee. Het voordeel van batterijvoeding is dat de melder ook

werkt als de brand ontstaat door sluiting of kortsluiting van het elektriciteitsnet. Tegen
de tijd dat de batterij leeg is, laat de melder een keer per minuut een luid piepsignaal
horen gedurende minimaal 30 dagen. Daardoor kunt u, ook als u terugkomt van
vakantie, nog gewaarschuwd worden dat de batterij moet worden vervangen.
Welke typen melders?
Zowel optische als ionisatiemelders zijn voor woningen goed bruikbaar. Er zijn slechts
enkele verschillen. De optische melder reageert iets beter op 'smeulbrand', die kan
ontstaan wanneer bijvoorbeeld een brandende sigaret op de bekleding van een stoel of
bank valt. Dit type brand komt veel voor in woningen. De optische melder is iets duurder
dan de ionisatiemelder. De ionisatiemelder reageert iets sneller dan de optische melder
op een brand waarbij vlammen vrij komen.
Testen van de melder
Op de melder is een testknop aanwezig. Het alarmsignaal gaat af zodra de knop wordt
ingedrukt. Zo kan men de melder testen op een goede werking. Gebruik voor het testen
geen open vuur zoals kaarsen of brandend papier, dit om het gevaar van beschadiging
(smelten of vlam vatten) van het apparaat te voorkomen! Het plaatsen van de
rookmelder(s) De rookmelder moet de rook zo snel mogelijk ontdekken...en hij moet de
bewoners van de woning alarmeren. Ook mensen die slapen! Bij woningen met meerdere
bouwlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping een melder te plaatsen. Bij
voorkeur bovenaan de trap tegen het plafond op de slaapverdieping. Voor een maximale
beveiliging, ongeacht het aantal woonlagen, kunt u in iedere ruimte waar men regelmatig
verblijft een melder plaatsen. Denk met name aan de woonkamer, slaapkamer(s) en
iedere ruimte waar een elektrisch apparaat staat. Gebruik bij voorkeur onderling
verbindbare rookmelders. Als er dan een melder afgaat dan geven de andere melders
ook alarm.
Waar een melder niet te plaatsen ?
In badkamer of keuken, dat zou te vaak een 'vals alarm' veroorzaken door stoom, vocht
e.d. Bij een ventilatie- opening of mechanische ventilator en boven
verwarmingstoestellen en radiatoren. Door luchtstromingen kunnen rookdeeltjes de
rookmelder niet bereiken. In de garage: uitlaatgassen kunnen ook een vals alarm
veroorzaken.
Als u vragen hebt over brandveiligheid, neemt u dan contact op met onze medewerker
brandpreventie, de heer L. Oldenhof, tel. 367 46 50.
Het brandweerkorps van de gemeente bestaat uit 1 commandant en 16 vrijwilligers. De
kazerne is gevestigd aan de Boltweg 1 te Ten Boer. Het verzorgingsgebied van de
brandweer beslaat het grondgebied van de gehele gemeente, maar ook buiten de
gemeente wordt de brandweer ingezet als daar door de naburige brandweerkorpsen om
gevraagd wordt.
Activiteiten Brandweer
Gemiddeld rukt de brandweer ongeveer 20 keer per jaar uit. In de helft van de gevallen
gaat het om een brand. In de andere helft om hulpverlening bij een ongeluk of bij dieren
in nood. Het korps verleent ook assistentie bij branden in de naburige gemeenten. Voor
bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt ondersteuning gevraagd van de
brandweerkorps van de gemeente Groningen.
Controle gebouwen
Het brandweerkorps is ook medeverantwoordelijk voor de preventieve controle van
gebouwen op brandveiligheid. Dit gebeurt - in samenwerking met de afdeling Ruimte –
door de toetsing van aanvragen om bouwvergunningen en door het adviseren bij het
afgeven van gebruiksvergunningen. Ook geeft het brandweerkorps adviezen over
brandveiligheid binnen gebouwen, waaronder scholen en buurthuizen en woningen.

Werken bij de Brandweer
Vrijwilliger brandweerlieden (m/v) geven een professionele invulling aan een hobby. Zij
volgen in de avonduren diverse vakopleidingen en oefenen daarnaast regelmatig in
teamverband. Gemiddeld is een vrijwilliger op jaarbasis ongeveer 150 uur actief.
Tegenover deze inzet staat een vergoeding. Belangrijker dan deze vergoeding is echter
de voldoening van het werk: hulp aan mensen en dieren in nood
Werk in omstandigheden waarin blindelings op de collega’s vertrouwd moet kunnen
worden. De ervaring leert dat een succesvolle loopbaan als vrijwilliger alleen mogelijk is
als de hoofdwerkgever en het gezin daar volledig achter staan.
Wie belangstelling heeft voor een functie bij de vrijwillige brandweer kan contact
opnemen met commandant, de heer R. v.d. Laan. U kunt een brief, aan hem gericht,
sturen naar het adres: H. Westerstraat 24, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.

