
TIPS

Kerstboom
• Een kunstkerstboom is brandveiliger dan een natuurlijke boom.
• Liever een natuurlijke boom? Kies dan voor een boom met kluit  
 en geef deze dagelijks water. Een boom die vocht vasthoudt is  
 minder brandbaar.
• Zorg dat de kerstboom stevig staat en plaats deze zo ver mogelijk  
 van een (nood)uitgang.
• Plaats de kerstboom ver van gordijnen en andere materialen die  
 makkelijk vlam kunnen vatten.
• Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom.

Veilig versieren kerstboom en woning
• Kies altijd voor moeilijk brandbare versieringen. Dit herkent u aan  
 de termen NEN 6064 of NEN-EN 13501-1 op de verpakking. 
• Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen  
 met verlichting, kaarsen en apparaten die warm worden.
• Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen.
• Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet  
 snel naar beneden.

Elektriciteit
• Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld KEMA- 
 keur.
• Controleer voor gebruik of de bedrading (en eventueel het verleng- 
 snoer) onbeschadigd is.
• Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.
• Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
• Plaats verlichting ver van licht ontvlambare materialen.
• Schakel de verlichting altijd uit wanneer u weggaat of gaat slapen.

Kaarsen
• Plaats kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
• Gebruik geen echte kaarsen in kerststukjes.
• Gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout
 of plastic.
• Zet kaarsen niet dicht bij een warmtebron; dan kunnen ze 
 week worden en ombuigen.
• Houd kaarsen uit de buurt van andere brandbare materialen, 
 zoals gordijnen.
• Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende 
 kaarsen.

Openhaard
• Gebruik een vonkenscherm en zorg dat er binnen 50 cm rond de  
 haard geen brandbare materialen zijn.
• Doof altijd de haard als u weggaat of gaat slapen.
• Brand geen afvalhout: dit veroorzaakt roetafzetting in het afvoer- 
 kanaal.
• Laat uw schoorsteen minimaal vegen vóór het stookseizoen. 
• Plaats een kap op de schoorsteen, zodat vogels niet kunnen  
 nestelen in het rookkanaal.
• Zorg voor voldoende ventilatie in uw woning vanwege kool- 
 monoxide-ophoping.

Fonduen en gourmetten
• Zet het fondue- of gourmetstel op een niet-brandbaar onderblad,  
 liefst met opstaande randen.
• Pas op met gebruik van gelbranders en spiritusbranders.
 Vul de branders nooit in de nabijheid van vuur. Let op: een 
 spiritusvlam is nagenoeg onzichtbaar!
• Houd een passende deksel bij de hand want ook bij fonduen kan  
 de vlam in de pan slaan.
• Reik nooit over een fondue- of gourmetstel heen om iets te  
 pakken.
• Gebruik bij fonduen geen aardewerkpannen vanwege de hoge  
 temperatuur.
• Houd kleine kinderen uit de buurt van fondue- en gourmetstellen.

EN DAN IS ER INEENS TOCH BRAND
Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur  
breidt een woningbrand zich snel uit. U heeft vaak maar drie  
minuten de tijd om uw woning veilig te verlaten. 

Wat te doen?
• Blijf kalm
• Waarschuw uw huisgenoten
• Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer
• Verlaat uw woning via de kortste weg 
• Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u
• Controleer of iedereen buiten is
• Bel 112 en geef uw naam en volledige adres
• Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden

Meer informatie
Kijk voor meer informatie zoals eerste hulp bij brandwonden op 
www.brandweer.nl/onderwerpen/december-brandveilige-feestmaand
en www.brandwondenstichting.nl/veilige-feestdagen.
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In december is het ieder jaar feest met Kerstmis, oudejaarswisseling, lekker eten, kaarsjes aan. Maar december staat bij brandweer 
en ziekenhuis ook voor een periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlamvatten, brandwonden bij het 
gourmetten en feestkleding die vlamvat. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning en melden 
bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. Staat u daarom ook even stil bij de risico’s op brand. 

DECEMBER: tips voor een brandveilige feestmaand

www.brandweer.nl/onderwerpen/december-brandveilige-feestmaand
www.brandwondenstichting.nl/veilige-feestdagen
http://www.vrmwb.nl


Activiteiten voor jeugd in kerstvakantie
• Vrijdag 23 december 
 18.30 – 20.00 uur 
 Glow Sports (trefbal) 
 in sporthal Markkant
• Woensdag 28 december 
 14.00 – 17.00 uur 
 Schaatsen 
 op de schaatsbaan Breda
• Vrijdag 30 december 
 19.00 – 21.00 uur 
 Schaatsen met dj 
 op IJsmarkt in Oosterhout 
• Zaterdag 31 december 
 Richttijd 12.00 – 18.00 uur 
 Oudjaar zaalvoetbaltoernooi
 in de Oosterheidehal 

 Kijk voor meer info op 
 www.inoosterhout.nl

• Vuurwerk afsteken mag alleen van 31 januari 18.00 uur tot  
 1 januari 02.00 uur 
• Vuurwerk mag u alleen kopen op 29, 30 en 31 december 
 (met uitzondering van F1-vuurwerk)
• Voor het kopen van F2-vuurwerk moet u minimaal 16 jaar zijn  
 (voor F1-vuurwerk 12 jaar)
• F1-vuurwerk mag u het hele jaar afsteken en kopen of verkopen
• Illegaal vuurwerk is verboden om te bezitten en om af te steken
• U mag maximaal 25 kilo vuurwerk in uw bezit hebben 

Samen voor een fijne en veilige jaarwisseling

Vuurwerk: wat zijn de regels ook alweer?

Gaat u (even) de deur uit? Sluit uw woning goed af!
Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms denken. 
Inbrekers kijken vooral naar hoe makkelijk ze in een woning kunnen 
komen. Het type huis en moment van de dag doen er voor deze 
criminelen niet toe. Een inbreker heeft maar heel even nodig om 
binnen te komen. Doe daarom altijd de ramen dicht, draai de deur 
op slot en zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt, ook al 
gaat u maar even de deur uit. Zorg daarnaast voor stevig hang- en 
sluitwerk en laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten. 

Meer tips en informatie
Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl voor meer informatie 
over woninginbraak en welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen.  

De meeste inbraken gebeuren overdag 

Tips bij gladheid buiten
Op www.oosterhout.nl > inwoners > verkeer > gladheidsbestrijding 
vindt u tips om zelf gladheid tegen te gaan, ook als autobestuurder 
en voor fietsers. U vindt ook informatie over strooiroutes en wat de 
gemeente doet bij gladheid. 

Als de gemeente een strooiactie plant, wordt dat bekendgemaakt 
via Twitter: www.twitter.com/Gem_Oosterhout

Gaat het vriezen in december?

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk

Wilt u overlast van illegaal
vuurwerk melden?
Gaat het om een levensbedreigende
situatie? Bel dan 112.

Is de situatie niet direct
levensbedreigend of gevaarlijk?
Meld overlast dan bij de gemeente
via de MijnGemeenteApp of
gebruik de WaakSamenApp.
(via de MijnGemeenteApp kunt u
uw contactgegevens achterlaten).

U kunt uw melding ook doorgeven
aan de politie via het meldformulier
op www.politie.nl.

Melden bij politie
Bij vermoeden van handel en/of
opslag van illegaal vuurwerk, 
ernstige overlast en/of vandalisme 
bel de politie op 0900 - 8844.

Liever anoniem melden?
Bel dan Meld Misdaad Anoniem
op 0800 - 7000 of kijk op
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ziet u schade (door vuurwerk)
in de openbare ruimte?
Meld dit dan via de
MijnGemeenteApp.

UW MELDING IS BELANGRIJK!
Bij meldingen over illegaal vuurwerk
afsteken is de veroorzaker wellicht
al weg voordat de boa’s (en/of
politie) op de locatie zijn. Toch is het
belangrijk dat u deze meldingen 
blijft doen. Zo krijgt de gemeente 
met haar partners een goed beeld 
van de overlastlocaties en kan daar 
dan gerichter op inspelen.

Samen voor een veilige jaarwisseling

Melden 
vuurwerkoverlast

Let op: 
Voorkom containers met bevroren afval 
Als het deze maand flink vriest dan kan GFT-afval in de container 
aanvriezen. Als het afval vastvriest, kunnen de containers niet goed 
worden leeggemaakt. Daarom is het beter om de GFT-bak niet aan 
te bieden als uw afval is vastgevroren. Biedt u uw container toch aan, 
dan kan het zijn dat de bak niet helemaal geleegd wordt. Dat is dan 
voor eigen rekening. 

Hoe kunt u voorkomen dat afval bevriest?
• Zet de container bij vorst binnen (schuur/garage) 
• Doe zo min mogelijk nat afval in de container
•  Steek de inhoud met een spade los kort voordat u de container op  
 de aanbiedplaats zet. Pas op dat u de container niet kapot steekt 
•  Zet de container uit de wind
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