Kampvuur
Plaats:
In de kampvuurkring vooraan het hoofdgebouw.
Elk kampvuur dient vooraf aangevraagd te worden aan de
resident. Na gebruik dient de kampvuurkring opgeruimd achter te blijven.
Stapelen:
Het hout stapelen binnen de betonnen cirkel
Tot een maximumhoogte van één meter: hoger vormt een brandgevaar voor het nabije
bos en is te warm voor wie in de kring zit. Bovendien is er het extra gevaar bij een te
hoge stapel dat die omvalt.
Voorraad:
Het reservehout op de aangeduide stapelzone, dus buiten de kampvuurkring zelf
stapelen! Wat na het kampvuur nog overblijft wordt opgeruimd en onder het afdakje
opgeslaan voor een volgende groep.
Welk hout:
Indien dikke stronkjes in de kampvuurkring staan dan zijn deze bedoeld als
verplaatsbare ZITPLAATSEN voor kleine groepjes, in geen geval is dit brandhout!!!
Ook toevallig gevonden sjorhout(= mooie ronde palen met kleuraanduiding) is geen
brandhout! Bij twijfel vraag het de resident.
Het hout dat je mag gebruiken als brandhout dient gesprokkeld te worden in het bos. In
geen geval worden bomen gekapt!!! Zelf kappen wordt beboet.
Reeds droog gelegd hout onder het afdakje wordt na gebruik opnieuw aangevuld voor
een volgende groep.
Eventueel hout onder het afdak bij de kippen mag niet genomen worden zonder
toestemming van de resident.
Op maat brengen:
Lange stukken eerst kappen en/of verzagen vooraleer in het vuur te leggen. Heb je zelf
geen zaag of bijl, vraag ze aan de resident.
Wees niet kwistig met hout:
Na jou komen nog groepen die ook nog een vuurtje willen maken. Bouw dus het vuur af
naar het einde. Je hoeft er niet snel nog alles op te gooien, zodat het de hele nacht ligt te
branden voor niemand. Bedenk ook dat een vuur dat ’s morgens nog smeult, de kinderen
aantrekt in onbewaakte momenten, en dus bijkomend gevaar oplevert.
Afval:
Brand niets anders dan droog hout. Gooi geen kroonkurken, drankblikjes, of ander afval
in het vuur. Neem een emmer of doos bij de hand om zulke dingen te verzamelen en
achteraf juist te kunnen sorteren.
Klein vuurtje
Na toestemming van de resident kan een klein vuurtje in een halve ton op een andere
afgesproken plek waar geen risico is op brand. Die plaatsen zijn beperkt. Dit kan nooit
onder de bomen! Ook vuur op de grond is nooit toegelaten!
Brandgevaar bij droogte
Indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat er gevaar bestaat op bosbrand, kan elk
vuur in het domein verboden worden. Dit kan worden opgelegd door de plaatselijke
overheid of door de resident.
Blussen of doven
Na een normale afbouw van het vuur is het wenselijk om nog extra te doven. Je
sprenkelt water over het smeulende vuur en herhaalt dit tot het gedoofd is. Zorg ervoor
dat de brandslang uitgerold ligt als voorzorgsmaatregel en hou de 2 schuimblussers bij
de hand voor in geval van nood.

Kinderen en vuur
Laat nooit kinderen zonder begeleiding bij het vuur.
Spelletjes met vuur zijn NIET toegelaten.

