1.5 Vuurkorven, -manden
Bij frissere zomernachten of op een winterse kerstmarkt kan het knetterend vuur in
een vuurkorf, -mand of -schaal deugd doen.

en -SCHALEN

tref voldoende voorbereidingen
•
•

•
•
•

Kies een stevige korf of schaal in metaal.
Zoek een geschikte plaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is en
weg van dichte plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken. Ook sneeuwen ijsondergronden zijn geen optie.
Stel de korf zodanig op dat ze niet kan worden omgestoten.
Hou voldoende water (emmer), een brandblusdeken en een blustoestel bij de
hand.
Afstand minstens twee meter ten opzichte van brandbare materialen

zo maak je vuur in je korf
•
•
•
•

•
•

Maak je vuur steeds aan in open lucht en verplaats je korf nooit naar binnen.
Hou ook steeds de weersomstandigheden in de gaten. Felle wind is een grote
boosdoener, want die kan voor ronddwarrelend vuur zorgen.
Steek je vuur aan met onbehandeld hout, kolen, … (natuurlijk vaste materialen). Leg je voorraadje niet in de directe omtrek van je brandende vuurkorf.
Nadat je het vuur hebt aangestoken, scherm je de korf af zodat de toeschouwers – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact met het vuur kunnen
maken. Bovendien kan het knetterend vuur zo minder de omstaanders verwonden.
Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.
Hou steeds een oogje in het zeil.

DIT MAG NIET!
•
•

Een vuurkorf is verboden in een tent, kraam, …
Gebruik geen vloeibare brandstoffen!

GAAT HET TOCH MIS?
Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20
minuten) onder stromend lauwwarm water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo
koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

VRAAG NA!
Om vuur te maken op het openbaar domein, neem je vooraf contact op met je
gemeentebestuur die je - al dan niet - de nodige toelatingen geeft.
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