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Heinkenszand, 23 maart 2021
AAN DE LEDEN VAN DE KBO/PCOB HEINKENSZAND
Voor allerlei doeleinden wordt steeds meer naar websites verwezen en wordt informatie
digitaal verstrekt. Ook uw organisatie heeft inmiddels (interessante) digitale nieuwsbrieven
die maandelijks worden verstuurd. Onder onze leden zijn er zeker nog een aantal waarvan
het emailadres niet bij ons bekend is. Mocht u ook bij die groep behoren, geef dan uw
emailadres door aan onze secretaris: acourtin@zeelandnet.nl De KBO afd. Heinkenszand
biedt overigens ook service op allerlei gebied, zoals bijv. hulp bij belastingaangifte (juist in
deze periode); wat kan thuiszorg voor mij betekenen; hoe kom ik in aanmerking voor
woningaanpassing etc. Kijk hiervoor op onze website www.kbo heinkenszand.nl onder het
kopje “Ledenservice”.
BANKFRAUDE: Trap er niet in!
Uw bank vraagt nooit om uw pincode, betaalpas of inlogapparaat en zal deze nooit bij u ophalen!
Ga naar de website van Veilig Bankieren, met meer informatie. Kijk regelmatig op opgelicht.nl?!

ROOKMELDERS WORDEN STRAKS VERPLICHT!
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je
niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Als je wasdroger kortsluiting maakt en
brand veroorzaakt, word je van de rooklucht dus niet wakker. Doordat rook veel giftige
gassen bevat, raak je snel in een diepe bewusteloosheid, vaak al binnen enkele minuten.
Rookmelders zijn van levensbelang, en niet alleen als je slaapt! Hoe sneller je een brand
ontdekt, des te meer tijd en kans heb je om je huis veilig te verlaten.
Heeft u al rookmelders in uw woning? In nieuwbouwwoningen zijn ze verplicht, maar vanaf
1 juli 2022 ook in bestaande woningen. Kijk voor meer informatie op de website van de
rijksoverheid. Maar voor uw eigen veiligheid doet u er goed aan uw woning nu al te voorzien
van rookmelders.
Op elke verdieping waar gewoond wordt, moet er ten minste één hangen. Uit TNOonderzoek is gebleken dat goede rookmelders het risico op dodelijke slachtoffers bij brand
verminderen. Mocht er toch brand uitbreken dan kan een rookmelder uw leven redden.
U kunt de komende weken op de website https://rookmelders.nl/ een op maat gemaakt
advies krijgen over het aantal rookmelders dat in huis nodig is. Ook kunt u gebruik maken
van het rookmeldersteam. Zij hangen rookmelders kosteloos voor u op de juiste plekken.
Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting hebben jarenlang gestreden om
rookmelders in alle woningen verplicht te stellen. Om deze reden is besloten hier met het
thema van de Brandpreventieweken op in te spelen. Daarom zal het campagnethema:
‘Rookmelders redden levens’ de komende twee jaar centraal staan.
Voorkomen is beter dan…
Op de site van KBO-PCOB vindt u veel tips om brand te
voorkomen, of kijk op https://www.brandweer.nl/brandveiligheid.
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