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BINGO ACTIE 
 

Aanleiding 

Elk jaar worden in Nederland de brandpreventieweken gehouden. Deze zijn in oktober. Net als 

in de afgelopen jaren richt de brandweer zich weer op de doelgroep thuiswonende oudere. Zij 

zijn immers vaker het slachtoffer van brand dan andere Nederlanders.  

 

Brandweer bij de bingo 

 

De komende brandpreventieweken wil de brandweer in Oost-Nederland 'iets met Bingo doen'. 

Met ‘Brandweer bij de bingo’ haken we namelijk goed aan bij ouderen: eenvoud, positief, 

authentiek (ik vind het leuk om bingo te spelen en het maakt mij niks uit als anderen dat 

oubollig vinden), nu (genieten en gezellig spelen), zelfontplooiing, de mens (samen bingoën). 

Bovendien sluiten we aan op bestaande bingo-momenten die gekend zijn en waar ouderen al 

(in grote aantallen) naartoe gaan Dus kunnen we ouderen beter bereiken.  

 

Actievorm 

Binnen de opzet van de bingo (meerdere speelrondes en 1 of 2 pauzes) kan de brandweer 

prima 'zendtijd' vragen om 5 zaken kort uit te leggen: 

1. waarom brand gevaarlijk is, zeker als je ouder wordt 

2. waarom wij ons zorgen maken over de brandveiligheid van ouderen 

3. wat je kunt doen om brand te voorkomen 

4. dat vroegtijdige ontdekking van brand van levensbelang is (rookmelders)  

5. dat je het vluchten tevoren moet voorbereiden, zodat je als het nodig is weet wat 

je moet doen 

Uitleg moet kort en puntig, want de mensen komen natuurlijk wel om te bingoën! 

 

Prijzenpakket 
Als Brandweer stellen we natuurlijk ook bijpassende (ludieke) prijzen ter beschikking om de aandacht te 

vestigen op het onderwerp. Mogelijk kunnen zelfs brandweerkaarten aan de prijzen gekoppeld worden. 

Het prijzenpakket bestaat uit 6 prijzen: flesje brandewijn, zorgpakket met wellness producten, 

Kookwekker plus elektrische waxinelichtjes, 1 rookmelder (10 jaar), vluchtsleutelhanger plus Nodazzle 

(comfort- en veiligheidsverlichting in één), 1 set van 2 koppelbare rookmelders. 

En voor iedereen is er na afloop een tasje met een vluchtsleutelhanger, controlekaart brandveiligheid, 

rookmelderteam kaart; plus gelegenheid om een kort evaluatieformulier in te vullen. 
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Tijdens de bingo 

Collega in nette brandweer uniform deelt de prijzen uit en vertelt daarbij kort iets met betrekking tot 

brandveiligheid brandveilig leven: 

1. Flesje brandewijn / Filmpje brand met klok en temperatuur. Wijs op klokje en de rook; 

spreekt verder voor zich. Geef aan dat je er nog op terugkomt:  

2. Zorgpakket: wellness producten / Filmpje terugpakken: wijzen op snelheid brand en 

gevaar van rook snelheid, rook, gekoppeld aan ouder worden. En dat wij ons daarom 

zorgen maken (bevindingen Brandweeracademie) 

3. Kookwekker / elektrische waxinelichtjes / 3 gouden tips om brand te voorkomen, 

gekoppeld aan Brandonderzoek:  

1. Schoorsteenkanaal 

2. Keuken/vlam in de pan 

3. Elektrische apparaten 

4. Rookmelder 10 jaar / Wie kent hem niet de rookmelder: laten zien en horen (rookmelder 

bord). Kans op brand? Wie heeft rookmelder hangen? 

5. Vluchtsleutelhanger plus No dazzle / Vluchtsleutelhanger laten zien en benadrukken van 

voorbereiden en een keer oefenen vluchten (vluchtplan). De no dazzle biedt licht tijdens het 

vluchten in het donker, maar is ook praktisch als je ’s nacht naar het toilet moet. 

6. Uitsmijter: 1 set van 2 koppelbare rookmelders: als de fysieke / mentale gezondheid 

achteruit gaat: koppelen met buren / of meerdere ruimten. 
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Overzicht prijzenpakket 

1. Kneipp Premium Lavendel geschenkbox 

 1x douchefoam 200 ml, 1 x bodylotion 75 ml, 1 x huidolie 20 ml, 1 x massageolie 20 ml/  € 13,99 

 

 

 

 

2. First Alert rookmelder, longlife (type SA700LLE) 

 voorzien van een longlife lithium batterij met 10-jarige levensduur; € 20,95 

 

3. FireAngel rookmelder, koppelbaar (wst-630) 

 Levensduur van 10 jaar; tot 50 melders draadloos te koppelen; € 58,95 incl. BTW per stuk 

 

 

 

4. Nodazzle (basic wall) 

 veiligheidsverlichting in huis die op iedere plaats inzetbaar is; : € 32,95  

 

 

 

 

5. Vluchtsleutelhanger 

 Geeft de deursleutel attentiewaarde; in ons assortiment van gadgets 

 

 

 

 

6. Hartevelt Citroen brandewijn (50 cl) 

 € 7,49 incl BTW 

 

 

7. Kookwekker (SOEHNLE 22600) 

 € 6,95 incl. BTW 

 

 

 

 

 

8. Theelichten op batterij  

 4 stuks in 1 set; € 1,49 incl. BTW  

 

 

 

 

 

 


