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Maak de weg vrij
voor de brandweer
Brand, een ongeval, wateroverlast ... In noodsituaties als deze is
het belangrijk dat de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse is.
Jij kan daar ook je steentje toe bijdragen. Maak de weg vrij voor
de brandweervoertuigen op weg naar een interventie.

Ben je op de baan en zie of hoor je de
brandweer naderen, maak dan meteen plaats
om de wagen te laten passeren. Parkeer je
auto ook altijd ‘volgens het boekje’, zodat hij
geen hinder vormt voor de hulpdiensten. Snel
op de plaats van het onheil zijn kan immers
letterlijk van levensbelang zijn. Zorg er ook
voor dat je huisnummer goed leesbaar is en
op een goed zichtbare plaats hangt. Last but
not least: maak het de brandweer makkelijk
om een hydrant, een aftakpunt van het
openbare waternet, te vinden en er een
aansluiting op te maken. De brandweer heeft
ook een vrachtwagen met een reservoir
water, maar dat is snel op. Daarom is het
belangrijk dat de spuitgasten snel op het
openbare waternet kunnen aansluiten.

OPENDEURDAG BRANDWEER

Een blik in de commandokamer, met
de ladderwagen omhoog, aan het
stuur van een brandweerwagen, zelf
een spuitlans hanteren ... het kan
allemaal tijdens de opendeurdag op
zondag 16 september! Je komt er alles
te weten over de werking van de
brandweer.
ORGANISATIE HULPVERLENINGSZONE OOST
VLAAMS-BRABANT LOCATIE
BRANDWEERKAZERNE, SCHALUINSTRAAT 2
WANNEER ZONDAG 16 SEPTEMBER
AANVANG 10 UUR E BRANDWEERPOST.DIEST@
HVZOOST.BE W OOST-VLAAMS-BRABANT.
HULPVERLENINGSZONE.BE OF WWW.BWDIEST.BE

INFO WWW.HVZOOST.BE OF WWW.LEEFBRANDVEILIG.BE

WEEKEND
VAN DE
KLANT
TIP

Extra verwendag
op zaterdag
15 september:
Fashion Walk

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober leggen
de Diestse handelaars hun klanten extra in de
watten. Voor het tweede jaar op rij slaan Dag
van de Klant en Sunday Shopday de handen in
elkaar en brengen ze het beste van beide
events samen in het Weekend van de Klant.
Zaterdag 6 oktober kan je gratis parkeren in het
stadscentrum. Zondag 7 oktober zijn de
winkels open tussen 14 uur en 18 uur. Maak er
dus een gezellig dagje/weekendje Diest van en
beleef alle leuke facetten van onze stad!
LOCATIE STADSCENTRUM WANNEER ZATERDAG 6 EN
ZONDAG 7 OKTOBER AANVANG VAN 14 TOT 18 UUR
TOEGANG GRATIS T 013 35 32 36
E CENTRUMMANAGEMENT@DIEST.BE W WWW.DIEST.BE
OF WWW.WEEKENDVANDEKLANT.BE
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