














KERSTBOOM EN 
KERSTVERSIERING:
• Hang geen brandbare spullen in de kerst-

boom (bijv. papieren versieringen). 
• Plaats nooit echte kaarsjes in de boom of in 

de buurt van de boom. 
• Zet de kerstboom niet te dicht bij de gordij-

nen of andere makkelijk brandbare spullen. 
• Controleer de bedrading van de kerstboom-

verlichting op beschadigingen. 
• Doe de verlichting uit als je gaat slapen of 

het huis verlaat.

VUURWERK:
• Enkel toegelaten na schriftelijke toelating van de  

burgemeester (uitzondering: 31 december  
van 23.30 u. tot 1 januari om 1 u.).

• Nuchter zijn voor en tijdens het afschieten is zeer belangrijk.
• Zorg ervoor dat je altijd voldoende water of een brandblus-

apparaat bij de hand hebt.
• Richt de pijl nooit naar een persoon.
• Steek vuurwerk dat weigert nooit opnieuw aan.
• Hou dieren, zeker honden en paarden, op een veilige plaats.
• Wensballonnen gebruiken is verboden in Poperinge.

KAARSEN:
• Zet kaarsen in een stevige houder op 

een vlakke ondergrond. 
• Gebruik nooit een kandelaar die ge-

maakt is van brandbaar materiaal zoals 
hout of plastic. 

• Laat kinderen nooit alleen met branden-
de kaarsen. Ook niet voor heel even.

FONDUE EN GOURMET:
• Gebruik liefst een elektrisch 

toestel voor fondue en gourmet. 
Plaats dit zo dicht mogelijk bij het 
stopcontact. Dan kan niemand 
over de draad struikelen. 

• Leg een blusdeken klaar zodat je 
een beginnende brand onmiddel-
lijk kunt blussen. Gooi nooit water 
op brandende toestellen. Dit kan 
een steekvlam veroorzaken.
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