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Hageland
BRANDWEERMAN TIM IJVERT AL JAREN VOOR MEER BRANDMELDERS

DIEST
Coronapatrouille
moet drie keer
optreden
Politie Demerdal-DSZ hield zaterdag extra controles in Diest en deed
dit met verschillende patrouilles, te
voet, per fiets en met geanonimiseerde politievoertuigen. Er moest
slechts een drietal keren overgegaan worden tot het opstellen van
een proces-verbaal.
In de Galgeveldstraat werd een
proces-verbaal opgesteld omdat
het samenscholingsverbod niet nageleefd werd in de tuin van een privé woning. In de Kleinbergstraat
negeerden vier twintigers het samenscholingsverbod in de tuin van
een privéwoning.
Op een parking van de Halve Maan
was er een 54-jarige vrouw uit
Scherpenheuvel-Zichem die zich
met de wagen verplaatste om er
haar hond uit te laten. (KBG)

SCHERPENHEUVELZICHEM
Man onder invloed
van drugs achter
stuur van
onverzekerde wagen
Op de Pater Richard Van de Wouwerstraat in Scherpenheuvel-Zichem haalde politie vrijdag rond
17.30 uur een 26-jarige man uit het
verkeer. De man uit Scherpenheuvel-Zichem legde een positieve
speekseltest af en zijn voertuig was
niet verzekerd. Het rijbewijs van de
man werd meteen ingetrokken
voor 15 dagen. (KBG)
TIENEN

Open Deur Vliegveld
Goetsenhoven begin
september afgelast
De Aeroclub ULM Goetsenhoven
en Aeroclub De Wouw laten met
grote spijt weten dat hun Open
Deur Vliegveld Goetsenhoven op 5
en 6 september geannuleerd
wordt.
«Gezien de coronatoestand zijn de
bestuursleden van beide clubs
overeengekomen dat het beter is
om ons evenement te annuleren.
Evenementen zullen tegen het einde van de zomer misschien wel
weer mogen, maar daar is nu nog
geen zekerheid over. We zullen ons
in de nabije toekomst inzetten voor
de 100ste verjaardag Vliegveld
Goetsenhoven op 4 en 5 september
2021», klinkt het bij de clubs. (KBG)

«Eén per verdieping is nog te weinig»
DIEST
Rookmelders in elke woning, daarvoor ijvert
Diests brandweerman
Tim Renders al jaren.
Sinds 1 januari moet er
op elke verdieping van je
woning minstens één
hangen. «Maar om het
helemaal veilig te houden, heb je er zeker vijf à
acht nodig per gezinswoning», zegt Renders.
KRISTIEN BOLLEN
Sinds 1996 is Tim Renders als brandweerman actief in de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. Hij zag geregeld welk menselijk leed en zware gevolgen een brand kan veroorzaken. In
2017 startte Renders samen met Peter
Van Rossum van vzw Oscare uit Tervuren ‘Leef Brandveilig’ op, waarmee ze
mensen willen informeren en sensibiliseren over brandveiligheid.
Peter en jij bundelden de krachten
voor affiches en posters over ‘het gezin Van Vlam’. Waarom is het zo noodzakelijk om mensen te informeren?
Het blijft belangrijk omdat er nog steeds
te veel dodelijke slachtoffers vallen. Dit
jaar alleen al zijn er 14 dodelijke slachtoffers te betreuren in België. Deze
slachtoffers kunnen vermeden worden
door in te zetten op brandveiligheid
thuis.
Hoe verdelen jullie de taken?
Peter staat in voor de tekeningen, ik bezorg de bijhorende teksten. De familie
Van Vlam wil brandveilig leven promoten, geeft preventietips en heeft een
vluchtplan. De familie bestaat uit grootouders, ouders, (klein-)kinderen en de
hond Fikkie.Vanuit dagelijkse situaties
en gebeurtenissen kaarten zij brandvelige vraagstukken en thema’s aan.
Waar is er nog werk aan de winkel?
In bijna elke woning is er nog werk. Ga
maar eens na of je zelf voldoende rookmelders hebt, welke toestellen er alle-

Brandweerman Tim Renders toont een aantal van de educatieve materialen. Foto Bollen
hangt. Wat een rol speelt is of de ruimte
geïsoleerd is. De batterij van de melder
kan niet goed tegen temperaturen onder de 4 graden of boven de 38 graden.
Een veranda of onafgewerkte zolder is
dus geen optie.

Als je slaapt, ruik je niets,
dus we hebben een
hulpmiddel nodig dat ons
vertelt dat er brand is

Het assortiment is eindeloos. Zijn er
verschillen in kwaliteit?
Koop er best met niet-vervangbare batterijen met een levensduur van 10 jaar.
Op elk toestel staat een houdbaarheidsdatum. Een eenvoudige goede rookmelder kost ongeveer 20 euro.

TIM RENDERS, BRANDWEERMAN
maal in de stekker steken. De cijfers van
fatale woningbranden in België bevestigen dit. Gemiddeld sterft er om de 6
dagen iemand door een woningbrand
in België.

Kan een rookmelder ‘slecht’ worden?
Dat kan zeker. De meeste melders hebben een levensduur van 10 jaar. De
‘spiegeltjes’ worden vuil, waardoor de
optische cel dus niet meer werkt. Onderhoud is dus noodzakelijk: een keer
per maand ‘poetsen’ met de zachte kleine borstel op je stofzuiger is aan te raden. Test ook regelmatig de luidspreker
via de testknop.

Rookmelders zijn sinds begin januari
verplicht in elke woning. Waarom zijn
die zo belangrijk?
Rookmelders kunnen echt wel het verschil maken bij een brand, en al helemaal als er ‘s nachts vuur ontstaat. Je
moet weten dat wij tijdens onze slaap
niet ruiken. Dit is een automatisch mechanisme om ons goede nachtrust te
gunnen. Helaas kan onze neus dan geen
alarm slaan. We hebben een hulpmiddel zoals rookmelders nodig.

Zal ik dat alarm wel horen afgaan?
In theorie hoort iedereen het geluid en
zal je er dus door gewekt worden. Weet
wel dat 80 procent van de kinderen onder de 12 jaar door dat geluid heen
slaapt. Het is belangrijk dat je al je rookmelders hoort vanuit je slaapkamer in
je diepe slaap. In een doorsnee gezins-

Waar hangen we best een rookmelder?
In iedere ruimte waar er elektrische toestellen staan. Dat kan zelfs in de keuken,
als het ver genoeg van je kookplaat

woning moet je minstens kiezen voor
een aantal gekoppelde rookmelders. Als
er eentje in werking treedt, gaan de andere ook af.
Wat doe ik als het alarm afgaat?
Daarvoor is het belangrijk dat je een
vluchtplan hebt. Ik heb een zaklamp op
mijn slaapkamer liggen. Bij brand valt
meestal ook de elektriciteit uit, dus een
zaklamp komt dan goed van pas. Doe
ook de deuren dicht van iedere kamer
die je tegenkomt. De sleutel van je voordeur hang je best aan de deur. Verzamel
met je gezin op een afgesproken plaats.
Het klinkt simpel, maar in een stresssituatie is automatisme nodig.
Op voorhand oefenen dan maar?
Spreek dit goed af en oefen al eens met
je gezin. Je hebt gemiddeld slechts drie
minuten de tijd om bij het begin van een
brand veilig uit je woning te geraken.
Pas als je buiten bent, bel je het noodnummer 112. Nu iedereen wegens het
coronavirus toch thuis zit, is het een
goede gelegenheid om de tijd te nemen
om je vluchtplan goed te oefenen.

Hulpverleningszones Oost en West
Vlaams-Brabant bieden gratis vrijblijvende huisbezoeken aan van een
brandpreventieadviseur , die je woning
controleert en tips kan geven.
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Communicantjes tekenen voor rust- en verzorgingstehuis

Textielcontainers
tijdelijk weg
door coronacrisis

Burgemeester zoekt getuigen van
vandalisme op kerkhof

Zolang de Kringwinkel Hageland
gesloten is, is het inzamelen van
textiel ook niet meer mogelijk. De
textielcontainers die in Hoegaarden, Tienen en omstreken stonden, werden daarom tijdelijk verwijderd.

Zo’n 45 tekeningen werden aan een medewerker overhandigd. Foto Bollen
De rusthuisbewoners van rust- en verzorgingstehuis Residentie Den Boomgaard in
Glabbeek mogen door de coronacrisis geen
bezoek meer krijgen van familie en vrienden. Het zijn dus moeilijke dagen voor deze
ouderen.

Om de bewoners van Den Boomgaard een
hart onder de riem te steken tijdens de stren-

ge maatregelen vroeg men aan de eerste
communicantjes van de catechesegroepen
Glabbeek en Kapellen om tekeningen te maken. Heel wat kinderen gingen op de oproep
in. Een 45-tal tekeningen werden aan een medewerker van Den Boomgaard overhandigd.
Hopelijk brengen de tekeningen in deze coronatijden wat extra licht in het leven van de bewoners. (KBG)

Het gaat om zeven textielcontainers, die na de coronacrisis zullen
worden teruggeplaatst. De Kringwinkel Hageland zamelt lokaal kledij en andere spullen in, hergebruikt ze, verkoopt ze lokaal en
geeft ook lokaal tewerkstelling. Al
de leuke spullen die de bevolking
nog schonk, worden verwerkt en
blijven veilig in het magazijn staan.
De Kringwinkel vraagt aan de mensen om hun textiel even bij te houden. Na de heropening is de kleding
opnieuw meer dan welkom in de
textielcontainers, in de geefpunten,
en bij de gratis ophalingen aan huis.
(HCH)

*** BH

Een aantal graven liep schade op door vandalen. Foto Bollen
Na klachten van enkele bewoners deed de politie vaststellingen van schade door vandalisme
aan meerdere graven op het
kerkhof van Bunsbeek.

«Dat sommigen als tijdverdrijf tijdens de coronacrisis op vandalismetocht trekken op een kerkhof is
ronduit verwerpelijk en ontoelaatbaar. Er werden ruim twintig gra-

ven beschadigd. Van de laatste
rustplaats van onze dierbare overledenen blijf je af. Ik doe daarom
als burgemeester een oproep naar
getuigen die de voorbije dagen
misschien personen op het kerkhof
van Bunsbeek hebben zien rondhangen. Ook de politie zal vanaf
nu extra waakzaam zijn tijdens
hun patrouilles», reageert burgemeester Peter Reekmans. (KBG)

