
KRANT

1

‘Aan littekens 
dacht ik niet.

Schaafwonden 
helen toch 

ook?’

Veronica overleefde een woningbrand
Veronica was negen toen een woningbrand haar le-
ven op z’n kop zette. ‘Op straat keek ik naar een 
vuurzee. Het was mijn huis. Het stond in brand. 
De oorzaak is nooit achterhaald, maar de gevolgen 
gaven me levenslang.’

Ik lag wakker. Een vaag geknetter trok 
mijn aandacht, maar ik kon het geluid 
niet thuisbrengen. Door het ruitje bo-
ven mijn deur zag ik een fel licht. In-
eens hoorde ik mijn vader ‘BRAND!’ 
schreeuwen, maar ik had, als 9-ja-
rig meisje, niet door wat dat inhield. 
Pappa pakte me op en droeg me door 
een vlammenzee de trap af. Ik was te 
geschrokken om echt pijn te voelen, 
maar begreep dat het serieus was toen 

pappa me opdroeg in de tuin te gaan rollen om de vlam-
men te doven. Toen hij weer naar binnen wilde gaan om 
mijn moeder en zusjes te redden, was de brand al zo 
hevig dat dat niet meer kon.

‘ALLES KOMT GOED’
In de ambulance zag ik mijn zwartgeblakerde gezicht. 
Mijn huid voelde hard en knisperde. Zwarte stukjes 
dwarrelden naar beneden. In het brandwondencentrum 
zag ik pappa op een brancard liggen. ‘Ik houd van je 
meisje, wees niet bang,’ zei hij. ‘Alles komt goed.’ De 
daaropvolgende maanden stonden in het teken van ver-
bandwissels en pijn. Aan littekens dacht ik niet. Schaaf-
wonden helen toch ook? Mijn vader en ik hadden de 
brand overleefd, maar mijn moeder en zusjes niet. Die 
klap is zó heftig, dat heelt nooit meer. 

ALLEEN DE BUITENKANT TELT
Bijna 16 jaar na de brand gaat het goed met me. Ik 
heb een lieve man en een prachtige dochter. Op mijn 
trouwdag droeg ik een strapless jurk. Zónder stola in te-
genstelling tot wat de verkoopster me fi jntjes aanraadde. 
Ik heb niet constant last van mijn littekens maar nu ik 
moeder ben, vind ik het soms wel lastig. Kan mijn doch-
ter zich wapenen tegen de reacties die het uiterlijk van 
haar moeder bij anderen oproept?  | Veronica: ‘Hang rookmelders op en oefen je vluchtplan. Brand kan iedereen overkomen.’
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S P E C I A L E  E D I T I E

Elf jaar geleden volgde hij zijn hart en 
verruilde het bank- en verzekerings wezen 
voor de brandweer. Ralph  Potappel koos 
voor een baan vol spanning en avontuur. 
Spijt van deze keuze heeft hij nooit ge-
had. ‘Het mooiste van het vak is dat je 
mensen kan helpen als het er écht op 
aankomt. Daar doe je het voor.’

Mijn vader is oud-brandweerman en mijn 
broer zit bij de brandweer. Ondanks dat ik 
na m’n eindexamen iets anders ambieerde, 
kruipt het bloed blijkbaar waar het niet gaan 
kan. Ik was opgegroeid met de verhalen over 
het vak, dus wist precies waar ik aan begon. 
24-uursdiensten, oog in oog staan met men-
sen in benarde situaties, gevaar. Maar ook 
veel vrije tijd, avontuur en dankbare men-
sen. Alles bij elkaar dé ingrediënten voor een 
prachtig vak. 

MOOIE FIK
Natuurlijk houdt iedereen bij de brandweer 
van een mooie fi k. Met de kanttekening dat 
een brand alléén mooi is als alle mensen vei-
lig buiten staan. Momenteel ben ik aan het 
doorleren voor bevelvoerder. Doorgroeien in 
dit mooie beroep is een logische stap voor 
mij. Tijdens mijn werk heb ik een hele sterke 
focus. Ik richt me volledig op m’n taak. Een 
andere manier om het goed te doen, is er 
denk ik niet. Je denkt niet na over familiele-
den van een slachtoffer of iemands pijn. Een 
slachtoffer snel uit een wrak halen, dát is 
de kick. Een geslaagde reanimatie geeft een 

boost. Iemand op tijd uit een brandend huis 
redden, daarvoor doe ik het.

HEFTIGE DINGEN
Ook bij mijn korps in Rotterdam maken we 
regelmatig heftige dingen mee. Een brand 
waarbij iemand overlijdt door ontbrekende 
rookmelders, een ernstig auto-ongeluk, ie-
mand die zelf een einde aan zijn leven heeft 
gemaakt… Het is niet niks. Toch leren we 
niet te lang stil te staan bij erge dingen. In het 
BOT-team (Bedrijfs Opvang Team) zitten di-
recte collega’s die zijn getraind door psycho-
logen. Met hen praten we als er lastige dingen 
zijn gebeurd. Maar meestal kan ik het goed 
loslaten. Als ik ’s nachts iets heel heftigs heb 
gezien, ben ik het ’s morgens op weg naar 
huis al bijna kwijt. 

BRANDWEER BUITEN WERKTIJD
Mijn collega’s zijn mijn tweede familie. De ka-
zerne is mijn tweede huis. Logisch met zulke 
werktijden, toch? Ik werk 24 uur en ben dan 
48 uur vrij. In die 24 uur zit je best op elkaars 
lip: je werkt, slaapt, sport en eet gezamenlijk. 
En in mijn vrije tijd ben ik vaak ook nog met 
de brandweer bezig. Een ijzersterke conditie is 
bij mijn vak van levensbelang. Die houd ik op 
peil met hardlopen, fi tnessen en trainen voor 
de Vierdaagse. Ook ben ik ambassadeur van 
de Brandwonden Stichting. Als brandweer-
man ken ik de gevaren van brand als geen 
ander, dus zet ik me graag voor dit doel in. 
Maar natuurlijk maak ik ook nog tijd vrij voor 
mijn vrouw. Voor haar ga ik door het vuur!  

Brandweerman Ralph: 
‘Het zit in mijn bloed.’

Taken van de brandweer
  Samenwerking ambulance (bijvoorbeeld 
reanimeren, tillen van personen).

  Branden blussen en mensen in veiligheid 
brengen.

  Assistentie bij (dodelijke) ongelukken. 
  Huis-tuin- en keukenongevalletjes zoals 
buitensluiten en kat in de boom.

  Ongevallen met voertuigen met gevaarlijke 
stoffen.

  Preventie van woningbranden bij bewoners en 
kinderen.

Hoe werkt een 
rookmelder?
Een rookmelder gaat piepen 
als hij rook ‘ziet’. Dat werkt 
zo: een lichtstraal vormt de 
‘ogen’ van een rookmelder. 
Het sein voor de rookmel-
der om te gaan piepen, is 
wanneer rook de lichtstraal 
onderbreekt. 

Wist je dat…

…bijna elke gemeente een 
eigen brandweerkorps heeft? 

…Nederland is ‘opgeknipt’ in 
25 veiligheidsregio’s waarin 
gemeentelijke brandweer-
korpsen samenwerken?



TOP 3 
BRAND OORZAKEN.............................
1.   Mensen: 

onvoorzichtigheid 
  (koken, kaarsen, roken, 

spelen met vuur).

2.   Niet goed functionerende 
apparaten 
(wasdroger, tv).

3.   Dingen in en om het 
huis (kortsluiting, 
schoorsteenbrand).

Bron: NIFV

Wist je dat? Als je slaapt, ruik je niets, 
maar hoor je wel. Bij brand word je dus 
niet vanzelf wakker. Een rookmelder 
alarmeert wél tijdig. Heb je vanwege 
zware esthetische bezwaren nog steeds 
geen rookmelder opgehangen? Dan tip-
pen wij dit minimale design met maxi-
male bescherming! Meer informatie op 
www.fi rstalert.nl. 

MINI met 
maximale 

bescherming
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Brand in cijfers
Elke dag breekt er in 20 woningen 
in Nederland brand uit. 

Ruim 60% van de branden 
wordt veroorzaakt door menselijk 
handelen.

Brand in cijfers
15% van de woningbranden 
ontstaat door kapotte apparatuur 
of fout gebruik van apparaten.

40% van de branden ontstaat in 
de keuken, 20% ontstaat in de 
huiskamer.

René Hagen is lec-
tor Brandpreven-
tie aan de Brand-
weeracademie van 
het Nederlands In-
stituut Fysieke Vei-
ligheid (NIFV). Hij 
geeft antwoord op 
vijf stellingen.

De kans dat ik thuis met brand te maken 
krijg, is klein.
Niet waar. 
De vraag is wat een ‘kleine kans’ is. Neder-
land telt 7.000.000 woningen. Jaarlijks zijn 
er 7.000 woningbranden. De kans dat er in 
een woning brand uitbreekt, is dan simpel 
gesteld 1 op 1.000. De kans op brand is vele 
malen groter dan een prijs winnen in de lo-
terij. Je moet je alleen veel beter voorberei-
den op eventuele woningbrand.

Als er brand uitbreekt, waarschuw ik 
mijn huisgenoten en vlucht naar buiten. 
Daarna bel ik pas de brandweer.
Waar. 
Vluchten gaat altijd voor. Het is belangrijk 
om geen tijd te verliezen met het meenemen 
van spullen of de brandweer bellen. Als je 
jezelf en je huisgenoten in veiligheid hebt 
gebracht, kan je de brandweer bellen.

Bij brand ontstaat rook, die lastig is om-
dat je dan niet veel meer ziet.
Gedeeltelijk waar.
Ja, de rook beperkt je zicht. Maar een veel 

groter probleem is dat je door de giftige 
rook snel kunt stikken. Bijna alle doden bij 
brand, zijn gestikt door de rook. Rook is een 
sluipmoordenaar.

Als er ’s nachts brand uitbreekt, word ik 
wakker van de brandgeur.
Niet waar.
Als je slaapt, ruik je niets. Maar je gehoor werkt 
wel goed. Dus zorg dat je een rookmelder in 
huis hebt, waardoor je tijdig gewekt wordt.

Broodje aap?
Er bestaan nog veel misverstanden over brand.

| Lector René Hagen: ‘vluchten gaat altijd voor.’

STAP 1: 
CONTROLEER JE HUIS 

  Maak het stoffi lter van de wasdroger en 
apparaten in huis regelmatig schoon.
  Zorg dat kaarsen altijd in stevige en 
onbrandbare houders staan.
  Zet kaarsen nooit boven de 
 verwarming.
  Rook niet in bed.
  Rol verlengsnoeren helemaal uit en 
sluit er niet te veel apparaten op aan.

STAP 2: 
PLAATS VEILIGHEIDS-
PRODUCTEN

  Plaats voldoende rookmelders in huis: 
minimaal één per verdieping. 

  Hang een blusdeken in de keuken.
  Spreek met huisgenoten af dat als 
de brand groter is dan de blusdeken, 
iedereen vlucht via het afgesproken 
vluchtplan.

STAP 3: 
BESPREEK EN OEFEN 
JOUW VLUCHTPLAN

  Bespreek samen met alle gezinsleden 
een vluchtroute.

  Druk op de testknop van de rookmel-
der en laat het alarmgeluid horen.

  Geef aan dat iedereen bij dit geluid 
moeten vluchten.

  Oefen de afgesproken vluchtroute. 
Probeer dit ook eens met je ogen dicht, 
want je ziet bijna niets bij brand.

  Verzamel op de afgesproken ontmoe-
tingsplek buiten.
  Bespreek samen het geoefende 
 vluchtplan.

Kortsluiting in een apparaat dat niet goed schoon is, een steekvlam tijdens het koken. Kleine ongelukken kunnen in huis snel 
tot een gevaarlijke brand leiden. Met deze eenvoudige handelingen verklein je de kans op brand.

IN
STAPPEN

een veilig huis
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Wist je dat…

…de brandweerslang in 
1672 is uitgevonden door 
Nederlander Jan van der 
Heijden? Zijn vondst verving 
het blussen met emmers water 
en wordt nog steeds over heel 
de wereld gebruikt. 

| De kleinste rookmelder ter wereld.

Mijn grootste kans om een brand te over-
leven, is wachten op de brandweer.
Niet waar.
De brandweer moet eerst een melding ont-
vangen en het kost tijd om bij de woning te 
komen. Brand is vliegensvlug. Je hebt 3 mi-
nuten overlevingstijd. Zo snel kan zelfs de 
brandweer nooit zijn. De acties van jezelf, 
huisgenoten of buren zijn je beste kans om 
het vuur en de rook te overleven.

| Dit is het gevolg van kortsluiting.
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BRAND: de feiten

Brand in cijfers
In 2011 vonden 26 fatale 
 woningbranden plaats. Hierbij 
vielen 28 doden. Roken en 
 kortsluiting waren de belangrijkste 
oorzaken.

Door de snelle uitbreiding van een 
woningbrand, is 60% van de 
slachtoffers al binnen 8 minuten 
overleden.

Met rookmelders verhoog je 
de kans om een huisbrand te 
overleven met maar liefst 100%.

Gemiddeld 45% van slachtoffers 
was ouder dan 60 jaar. 

De brandweer is binnen 8 minuten 
na de melding ter plaatse.

Doe de brandveiligheidscheck!
BRANDVEILIGHEID BEGINT BIJ JEZELF

Een smeulend vlammetje wordt razend-
snel een gevaarlijke uitslaande brand. 
Elke seconde telt dus! Doe de check en 
kijk wat je nog in huis kunt doen om 
brand te voorkomen.

Hoe v� rkom ik brand?

Ik reinig het stoffi lter van mijn wasdroger 
na elke wasbeurt. 
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee
 
Ik zet alle apparaten helemaal uit 
(niet op stand-by) als ik het huis verlaat of 
ga slapen.
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Ik zorg dat de vlam van de kaars niets 
raakt, dat de kandelaar niet brandbaar is 
en nooit boven de verwarming staat.
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Ik zorg dat er niet teveel apparaten op 1 
verlengsnoer zijn aangesloten. 
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Ik heb een blusdeken in mijn keuken, 
waarmee ik een kleine brand zoals een 
vlam in de pan kan doven. 
❏  ja  ❏  nee

De snoeren van mijn apparaten zijn niet 
onder het tapijt weggewerkt, maar langs de 
muur.
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Hoe w	 d ik gewaarschuwd en 
hoe waarschuw ik anderen?
Ik heb een rookmelder in mijn woning.
❏  ja  ❏  nee

Ik druk regelmatig de rookmelder testknop 
in en vervang zo nodig de batterijen of 
rookmelder.
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Ik maak mijn rookmelder geregeld schoon 
met de stofzuiger.
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Vanuit mijn bed kan ik direct de telefoon 
pakken, om iemand te bellen voor hulp.
❏  ja  ❏  nee

Ik heb een familielid of vriend(in) laten 
testen of ik (en mijn huisgenoten) de rook-
melder hoor wanneer ik slaap.
❏  ja  ❏  nee

Ik heb rookmelders met een 10-jarige bat-
terij, zodat ik hem niet elke twee jaar hoef 
te vervangen.
❏  ja  ❏  nee

Indien ik langzamer ben met opstaan of lopen, 
heb ik een meldsysteem aan mijn rookmelder 
gekoppeld, zodat mijn buren of andere men-
sen in de buurt gewaarschuwd worden.
❏  ja  ❏  nee

Hoe vlucht ik bij brand?
Ik heb twee vluchtroutes bedacht om mijn 
huis te verlaten en afgesproken wat buiten 
de verzamelplaats is.
❏  ja  ❏  nee

Ik heb mijn vluchtweg naar de verzamel-
plaats buiten geoefend.   
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Ik leg de sleutel van mijn vluchtuitgang 
altijd op dezelfde, makkelijk bereikbare 
plaats.
❏  ja  ❏  soms  ❏  nee

Mocht iemand in mijn huis hulp nodig heb-
ben bij het vluchten, dan is duidelijk afgespro-
ken wie van mijn huisgenoten hierbij helpt. 
❏  ja  ❏  nee

Ik heb rookmelders met een 10-jarige bat-Ik heb rookmelders met een 10-jarige bat-
terij, zodat ik hem niet elke twee jaar hoef terij, zodat ik hem niet elke twee jaar hoef 

Indien ik langzamer ben met opstaan of lopen, Indien ik langzamer ben met opstaan of lopen, 
heb ik een meldsysteem aan mijn rookmelder heb ik een meldsysteem aan mijn rookmelder 
gekoppeld, zodat mijn buren of andere men-

Actielijst
14 tot 17 keer ‘ja’?
Top, je bent een expert! Met nog een 
paar verbeterpunten…

9 tot 14 keer ‘ja’?
Goed zo, je bent een gevorderde met 
meerdere verbeterpunten.

1 tot 9 keer ‘ja’?
Oeps! Je bent een beginner met veel 
verbeterpunten.

Kijk kritisch naar de vragen waar 
je niet goed scoort. Zorg ervoor dat 
je deze binnenkort wel met ‘Ja’ kunt 
beantwoorden.

Wist je dat…

…de gemiddelde aanrijtijd van de brandweer 8 
minuten is? En dat je bij een woningbrand maar 3 
minuten hebt om te vluchten?  

…er elk jaar 40 mensen overlijden en 700 gewond 
raken door brand?

…er zo’n 27.000 brandweerlieden zijn? 4.500 is 
beroeps, de rest vrijwillig. 

…brandweerlieden bij een brand altijd met z’n 
tweeën naar binnen gaan?

…de meeste branden in de slaapkamer beginnen?

  Bij brand heb je maar drie minuten 
overlevingstijd. Het vuur en de rook 
verspreiden zich razendsnel en belem-
meren je zicht en ademhaling. 

  De meeste branden ontstaan tijdens 
het koken. En door slecht onder-
houd van elektrische apparaten in de 
keuken. Denk daarbij aan een vervuild 
broodrooster, de frituurpan en de af-
zuigkap… 

  Het aantal brandwonden door bar-
becueën neemt toe. Dit komt omdat 
mensen de barbecue met brandbare 
vloeistoffen aansteken. Hierdoor kun-
nen steekvlammen ontstaan die om-
standers kunnen verwonden. Dit zijn 
meestel kinderen die zo’n barbecue 
hartstikke spannend vinden. Gebruik 
voortaan aanmaakblokjes. 

  De wasdroger staat op nummer 1 
van elektrische apparaten die brand 
veroorzaken. In wasdrogers zit een 
fi lter om stof en pluizen op te vangen. 
De combinatie van hete lucht met 
stof is de ideale combinatie voor het 
ontstaan van brand. Maak het fi lter dus 
elke keer stofvrij!

  In je slaap ruik je niets. Als er brand 
uit breekt, word je dus niet wakker van 
de brandgeur zoals veel mensen wel 
denken. Je gehoor werkt wel goed. 
Zorg voor een rookmelder in huis 
waardoor je wakker wordt. 

  Rook is een sluipmoordenaar. Door 
de giftige dampen die vrijkomen, kun 
je snel stikken. Bijna alle mensen die 
 omkomen bij een brand, zijn gestikt 
door de rook.

  Een vlam in de pan tijdens het 
koken ontstaat doordat olie of vet 
oververhit raakt. Zet bij vlam in de 
pan onmiddellijk het fornuis (gas en 
elektrisch) én de afzuigkap uit. Doof de 
vlam in de pan met een blusdeken of 
passende deksel. Gebruik nooit water 
om te blussen! Hierdoor ontstaat een 
steekvlam.

  Halogeenspotjes en gloeilampen 
 worden erg heet. Houd altijd voldoen-
de ruimte tussen brandbare materialen 
en lampen. Plaats lampen niet in de 
buurt van gordijnen en meubels.

  De grootste kans om een brand te 
overleven, ben je zelf. De brandweer 
moet eerst de melding ontvangen en 
kan nooit binnen drie minuten (de 
overlevingstijd) bij je zijn. Zorg voor 
rookmelders en een vluchtplan dat je 
hebt geoefend met al je huisgenoten.

  Vluchten gaat altijd voor. Verlies geen 
tijd met het meenemen van spullen. 
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Contact: Nederlandse Brandwonden Stichting 
Postbus 1015 | 1940 EA Beverwijk 
T 0251 - 27 55 55 
info@brandwondenstichting.nl 
Brandwondeninformatielijn: 0900 - 044 0044
www.brandwondenstichting.nl

Help de Brandwonden Stichting. 

Geef op 20 21 22

Colofon
Wat doe JIJ bij brand? is een campagne 
van de Nationale Brandpreventieweken 
en wordt uitgevoerd door:

Mede mogelijk gemaakt door: 

Hoofdsponsor:

PMS  279  
CMYK  C68 M34 G0 K0

PMS  WARM RED  
CMYK  M75 G90 

Sponsor:

Dame/heer met rookmelder zkt vrijwilliger
Een contactadvertentie van de Brandwonden Stichting? Jazeker! Want de Brandwonden 
Stichting zoekt vrijwilligers die bij mensen in de buurt rookmelders willen ophangen die 
dat zelf niet kunnen. Ben jij bereid met een minimale (tijds)inspanning iemand enorm te 
helpen? Geef je dan op als vrijwilliger van het rookmelderteam en ontvang een training van 
de brandweer. Als je de bon invult en opstuurt, spreken wij het volgende met je af:

  Wij brengen je alleen in contact met iemand die zelf al een rookmelder heeft
  Het is altijd bij jou in de buurt
  Plaatsing is afhankelijk van jouw agenda
  Je wordt vooraf getraind door medewerkers van de brandweer

Meer info over deze actie via www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam 

Stuur deze bon zonder postzegel in een envelop naar: Nederlandse Brandwonden Stichting 
t.a.v. Rookmelderteam, Antwoordnummer 111, 1940 VC Beverwijk

Mevr. De Groot: ‘Ik 
vind een rookmelder 
wel belangrijk, maar 
de mijne ligt nog in 
de kast. Het lukt me 
helaas niet om deze 
zelf op te hangen.’

‘Rookmelders redden 
levens.’ Dat is bekend. 
Daarom dringen de 
Brandwonden Stichting 
en de Brandweer erop 
aan rookmelders op te 
hangen. Toch kan niet 
iedereen dat. Dat komt 
door fysieke oorzaken, 
belemmerende omstandigheden of een 
hoge leeftijd. Voor deze mensen is het éxtra 
belangrijk dat zij bij brand tijdig worden ge-
alarmeerd. Zij hebben namelijk elke minuut 
hard nodig om te kunnen vluchten. 

GEZOCHT: LIEVE SCHATTEN 
De Brandwonden Stichting zoekt vrijwilli-
gers die bereid zijn om één of twee keer 

Vrijwilligers plaatsen rookmelders 
bij mensen die dat zelf niet kunnen

❏ Ja, ik geef mij op als vrijwilliger van het rookmelderteam!
Voorletter(s):   Tussenvoegsel:

Naam:   ❏ M ❏ V

Adres:

Postcode: 

Plaats:

Telefoon: 

E-mail:

een rookmelder op te hangen bij iemand 
in de buurt. Je krijgt vooraf een training 
van de brandweer en voorlichters van de 
Brandwonden Stichting. Ben je bereid mee 
te helpen om zo jouw buurt veiliger te ma-
ken? Vul dan de bon hiernaast in of geef 
je op via www.brandwondenstichting.nl/
rookmelderteam. 

››››››  Vo o r  b r a n d v e i l i g h e i d s a d v i e s :  g a  n a a r  WWW.WATDOEJI JBI JBRAND.NL   ‹‹‹‹‹‹

  

Kijk voor voordeel op rookmelders en 
andere brandpreventie in de GAMMA 
krant of op www.gamma.com

Steun de Brandwonden 
Stichting voor 3 euro 

per maand en ontvang een 
GAMMA cadeaupas 

t.w.v. 15 euro. Ga naar:
http://actie.brandwonden.nl

Rook verandert je huis in een doolhof. 
Stel je eens voor… Het is aardedonker 
en ademen gaat moeilijk. Dan zijn 3 mi-
nuten zo voorbij. Bedenk daarom voor-
af, samen met je gezin of huisgenoten, 
hoeveel vluchtroutes iedereen kan ne-
men in geval van brand. Deze afspraken 
noemen we een ‘vluchtplan’. Gebruik 
onderstaande checklist voor jouw eigen 
vluchtplan. 

❏  Spreek de snelste en veiligste vluchtroute 
met elkaar af.

❏   Bedenk een tweede route voor het geval 
de eerste geblokkeerd is.

❏   Koop eventueel (uitrolbare) vluchtlad-
ders voor die kamers waarbij springen de 
enige optie is.

kruiswoord
PUZZEL

KRUISWOORDPUZZEL
HORIZONTAAL 
2 insect, 3 vaste regel, 7 Spaanse uitroep, 8 pl. in 
Overijssel, 9 koraalbank, 10 persoonlijk vnw., 11 
inzicht, 13 epiloog, 16 bewonderaar, 17 klooster-
zuster, 18 getal, 20 middelbaar technisch onder-
wijs (afk.), 21 huishoudelijk apparaat, 23 ten name 
van (afk.), 25 tantalium (afk.), 26 afscheidsgroet, 
27 hoogtepunt, 29 zat, 30 jongensnaam, 31 beves-
tiging. 

VERTICAAL 
1 walm, 2 loofboom, 3 westerlengte (afk.), 4 
vreemde titel, 5 signaal, 6 doen ophouden met 
branden, 8 omzet, 12 vlijt, 14 biologisch wapen, 15 
terneergeslagen, 18 landsverordening, 19 begrip, 
22 tennisterm, 23 blaasinstrument, 24 brandhaard, 
28 voltooid.  
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde 
hokjes over naar de hokjes hieronder. Indien de 
kruiswoordpuzzel correct is opgelost, onstaat er een 
oplossing. 
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Oplossing

Wat doe jij bij brand?
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Wat doe jij bij brand?
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Overijssel, 9 koraalbank, 10 persoonlijk vnw., 11 
inzicht, 13 epiloog, 16 bewonderaar, 17 klooster-
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wijs (afk.), 21 huishoudelijk apparaat, 23 ten name 
van (afk.), 25 tantalium (afk.), 26 afscheidsgroet, 
27 hoogtepunt, 29 zat, 30 jongensnaam, 31 beves-
tiging. 
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1 walm, 2 loofboom, 3 westerlengte (afk.), 4 
vreemde titel, 5 signaal, 6 doen ophouden met 
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde 
hokjes over naar de hokjes hieronder. Indien de 
kruiswoordpuzzel correct is opgelost, onstaat er een 
oplossing. 
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Oplossing

Wat doe jij bij brand?

❏   Spreek af wie de kinderen, minder zelf-
redzame huisgenoten en huisdieren in 
veiligheid brengt. 

❏   Spreek een vaste plek af waar de huis-
sleutels ALTIJD liggen. 

❏   Bepaal een ontmoetingsplaats buiten.
❏   Oefen het vluchtplan met alle bewoners

Leuk voor kids!

www.brandweerplein.nl 

Veilig 
vluchten 
doe je zo

Maak een vluchtplan


