
 

 

 

Brandgevarenstand 
Zoek de 10 (Brand)gevaren  
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Welke brandgevaren zijn er in 

je woning en hoe ga je daar 
mee om?  

Brandgevarenstand 
Welke brandgevaren zing en hoe ga je daar 

m?  

Met onze stand draagt 

Risicobeheersing bij aan 

evenementen, bijvoorbeeld open 

dagen die Brandweer Hollands 

Midden organiseert. 

De doelen van de brandgevarenstand: 

 De bezoekers laten zien waar Brandweer 

Hollands Midden zich, naast het blussen van 

branden en overige hulpverlening, ook mee 

bezig houdt. 

 De bezoekers bekend maken met 

(brand)gevaren in de eigen (woon)omgeving. 

 De bezoekers laten ervaren dat ze zelf invloed 

hebben op hun (brand)veilige omgeving en 

daarover zelf keuzes kunnen maken. 

 

We bereiken onze doelen door met de bezoeker in 

onze “huiskamer” in gesprek te gaan over: 

 De (brand)gevaren in de eigen woning 

 De locatie van rookmelders 

 Wie doet wat in een noodsituatie 

 De veiligheid in de (woon)omgeving 
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Ontdek de brandgevaren in 
 de eigen woning  

 

Ontdek de (brand)gevaren in 

de eigen wonning 

 

 

 

Welke brandgevaren zijn 

er in uw woning? 

Tijdens een evenement of open dag zijn 

wij te vinden in onze woonkamer met 

open keuken. In onze woonkamer zijn 

diverse (brand)gevaren te ontdekken. 

We nodigen onze bezoekers uit om met 

hun kind, of juist de kinderen, om met hun 

ouders op zoek te gaan naar deze 

(brand)gevaren. Een brandweerman 

(m/v) sluit aan om voor aanvullingen en 

diepgang in het gesprek over 

(brand)veiligheid te zorgen. 

En de winnaar is …………..! 

Iedere bezoeker heeft de mogelijkheid 

om 10 gevonden gevaren op een 

wedstrijdformulier te noteren. Na afloop 

van het seizoen wordt uit alle formulieren 

een winnaar gekozen. De prijs blijft nog 

even een verrassing   

De uitreiking van de prijs aan de winnaar 

wordt via social media gedeeld. 

 

Hangt uw rookmelder op 
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 Word jij gewaarschuwd bij 

brand? 

Tijdens de gesprekken hebben we het met 

de bezoekers over risico’s in hun woning en 

geven we overwegingen mee voor het 

plaatsen van rookmelders.  

Hoe ontdekt u brand? Hangt er een 

rookmelder in je vluchtroute? Maar ook; 

Plaats je een rookmelder in de kinderkamer, 

op de speelzolder, bij de wasdroger….? Hoe 

zit het met het plaatsen van een CO-melder? 

Bij brand, wie doet wat; wie pakt het kind en 

wie de kat? 

Is jouw woonomgeving 

(brand)veilig? 

Ben je je bewust van je (brand)veilige 

omgeving, welke gevaren zijn daar voor jou 

en welke invloed heb je daarop.  

Dit bespreken we aan de hand van vragen 

als; Welke (brand)veiligheidsvoorzieningen 

heb je in je eigen woning? Is je woning goed 

bereikbaar en het huisnummer duidelijk 

zichtbaar? Waarom moet een brandkraan in 

de staart vrij gehouden worden? Waar plaats 

je de vuilcontainer? Vuil en afval op straat 

hoe ga ja daar mee om? 

 

Hangt jouw rookmelder op de 

juiste plek? 

Is jouw woning (brand)veilig? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvang 

De brandgevarenstand bestaat uit een incitent 

van 3x6 meter inclusief inrichting. De stand is aan 

een lange zijde open en wordt met die kant aan 

de wandelroute over het evenementen en/of 

open Dag-terrein geplaatst.  

De stand wordt bemenst door 4 medewerkers 

van Brandweer Holland Midden. Minimaal 1 

persoon heeft lokale (brandweer)kennis. 

 

Risicobeheersing op grote evenementen 

2017 - door Team RB op grote evenementen 


