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1 De hulpdiensten 
 
Waar veel mensen wonen gebeurt nogal eens wat.  Soms is wat gebeurt echter 
niet zo prettig, misschien zelfs gevaarlijk.  Toch zijn er steeds mensen die zich 
daarvoor gaan inzetten.  Zelf op gevaar van eigen leven, komen deze mensen u 
ter hulp.  Dat zijn de de hulpdiensten! 
 
 
Verbind de naam van de dienst met het juiste logo! 
 
 
 
 
 
 
 
De brandweer De civiele bescherming  Het Rode Kruis De politie 
 
 
 
2 Het hulpcentrum 100 
 
Elke hulpdienst heeft natuurlijk zijn eigen nummer.  Maar in geval van nood 
moet het snel gaan.  Daarom zijn er een aantal hulpcentra.  Je kan ze bereiken 
door op een telefoontoestel het nummer 100 te drukken.  Vandaar ook de naam 
“hulpcentrum 100”.  Zo’n telefoontje is gratis, maar maak er geen misbruik! 
Misschien verhinder je zo wel iemand die wel in nood is! Bovendien kan het je 
veel geld kosten.   
 
Ook de gsm heeft een noodnummer, namelijk 112.  Dit nummer wordt het 
Europees noodnummer.  Ik kan dus overal in Europa het hulpcentrum bereiken 
met het nummer 112. 
 
Om de politie te bereiken bel ik het nummer 101.  Indien nodig doet het 
hulpcentrum dat voor mij! 
 
Wie kan je bereiken met de verschillende nummers? 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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3 Ook jij kan een leven redden! 
 
Als er iets gebeurt kan je maar best een volwassene verwittigen, maar wanneer 
nodig moet je zelf hulp bieden. Weglopen heeft geen enkele zin.   
Als je het hulpcentrum 100 belt, zullen de mensen aan de telefoon je wel 
helpen.   
Als de hulpdiensten dan ter plaatse komen zit jouw taak erop, maar dankzij jouw 
inzet wordt het slachtoffer gered! 
 
Als je het hulpcentrum belt, moet je een antwoord geven op drie grote vragen: 
Wie, wat en waar 
 
Schrijf bij elke vraag een aantal puntjes waar je op moet letten: 
 

Wie…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wat………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Waar……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 De brandweer 
 
Jullie bezoeken de brandweer.  De brandweer is vooral gekend als die hulpdienst 
die het vuur gaat bestrijden, maar naast dat kreeg zij van de bazen in dit land, 
nog een 22-tal andere taken. 
 
Som enkele taken op die de brandweer op zich neemt naast brandbestrijding: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.1 De brandweerman 
 
Een brandweerman op interventie moet goed beschermd worden.  Daarom heeft 
hij een heel speciaal pak dat de hitte en de vlammen kan weerstaan.   
 
Om zich te beschermen tegen rook draagt hij adembescherming.  In een 
frisluchttoestel zit lucht samengeperst en via een masker kan hij dat beetje bij 
beetje gebruiken. 
 
De helm van de brandweerman beschermt hem tegen alles wat kan vallen of 
waartegen hij zich kan stoten. 
 
Met zijn riem kan hij zich ergens aan vastmaken.  De handen worden beschermd 
door speciale handschoenen. 
 
Verbind de juiste naam met de figuur 
 

        
 
 
 
 

frisluchttoestel brandweerpak gallet-helm  veiligheidsriem 
 
 

4.2 Wat is brand: de vuurdriehoek 
 

Om te kunnen branden moeten drie voorwaarden vervuld 
zijn: 

- er moet iets zijn dat kan branden 
- het moet voldoende warm zijn 
- er moet lucht zijn (zuurstof) 

 
Als we dus gaan blussen moeten wij één van die drie dus 
wegnemen.  
 

Welke deel van de vuurdriehoek werd weggenomen in volgende voorbeelden: 
 

• Bij een frietketelbrand dekken we de frietketel af met een branddeken. 
……………………………………… 

• Bij een woningbrand blussen we met veel water. ………………………… 
• Bij een hooistapelbrand trekken we het hooi uit elkaar. 

………………………………………  


