VEILIGHEIDSFICHE

VUUR

Hoe uitdagend die activiteiten ook lijken en hoeveel maatregelen er ook genomen worden, het blijft
gevaarlijk om met vuur te spelen.
Spelen met vuur staat misschien wel stoer, maar wij raden iedere groep ten stelligste af om dat nog
te doen. Dat betekent niet dat je niet meer kunt koken op een vuurtje of dat het kampvuur verboden
wordt. Maar spelen met vuur is levensgevaarlijk en verboden. Elk jaar zien we ongelukken gebeuren
met vreselijke gevolgen. Als Chiroleid(st)er ken je ongetwijfeld heel wat andere (en betere) spelen om je
afdeling in vuur en vlam te zetten!
Ook ‘koud vuur’ (een bal of kurk in white spirit) wordt na een tijdje warm en is dus niet geschikt om mee
te spelen.
Fakkels lenen zich voor een rustige avondwandeling, niet voor uitbundige spelen. Ook dat ‘vuur dragen’
valt onder strenge regels!
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WETGEVING EN
VERZEKERING
De wetgever ziet de gevaren van vuur heel
duidelijk en legt dan ook zware straffen op aan
mensen die onvoorzichtig omgaan met vuur.
Vuur maken of dragen (fakkels!) in het bos of binnen een straal van 100 m is absoluut verboden!
Ook brandende theelichtjes in glazen bokaaltjes
op een bospad plaatsen mag niet! Wanneer de
boswachter je betrapt, wordt er altijd een PV
opgemaakt!
Zulke activiteiten kunnen binnen de wet gezien
worden als brandstichting. Doe je dat ‘s avonds
of ‘s nachts en in groep, dan wordt dat als een
nog zwaardere misdaad beschouwd!
Informeer altijd bij de boswachter of eigenaar of
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EXTRA INFORMATIE
x www.chiro.be/veiligheid en www.chiro.be/bivak
x ‘Het Bivakboek’ van Chirojeugd Vlaanderen vind je in De
Banier
x ‘Het Tochtenboek. Een handleiding voor tochten in de
jeugdbeweging’ is ook een uitgave van Chirojeugd Vlaanderen, te koop in De Banier.

