
 

 

 

 

November 2018 

Nieuwsbrief 3-2018 

De intentie is om 4 nieuwsbrieven per jaar te versturen en bij eventuele speciale  

gelegenheden een extra nieuwsbrief. 

Wilt u deze nieuwsbrieven niet ontvangen? 

U kunt zich onder aan deze nieuwsbrief uitschrijven. 

Heeft u deze nieuwsbrief niet direct van ons in uw mail ontvangen? 

Wij hebben niet van alle deelnemers in de BuurtApp een (juist) mailadres. Uw gegevens 

aanvullen kan via de aanmeld button op onze website moerkapelle.zuidplasveilig.nl. 

Alleen inschrijven voor de nieuwsbrief, zonder deel te nemen aan de BuurtApp en/of 

Buurtpreventie rondes, dat kan ook! Aanmelden voor de nieuwsbief kan hier:  

Aanmelden nieuwsbrief.  

 

Veiligheidsmarkt tijdens het Op Moer Event! 

Op zaterdag 10 november organiseert Op Moer weer het Op Moer Event.  

Deze dag presenteren de diverse verenigingen zich door middel van workshops.  

Ook de Buurtpreventie is aanwezig met een veiligheidsmarkt.  

Kom een praatje maken met de vrijwilligers van de Buurtpreventie, onze wijkagenten en de 

handhavers van gemeente Zuidplas.  

Burgernet is aanwezig met een informatiestand en Brandweer Hollands Midden komt met de 

VR-Experience!  



 

 

 

Het is de bedoeling dat iedereen deel kan nemen aan de Op Moer Event activiteiten. Ook is er 

gelegenheid om te kegelen, de koffie en thee staat voor u klaar en voor de kinderen is er 

limonade.  

Vanaf 11.00 uur (tot 14.00 uur) bent u van harte welkom in Op Moer.  

Om 20.30 uur wordt Op Moer omgebouwd tot Rock Moer!  

Kijk voor meer informatie over het Op Moer Event op de FB pagina of op de website van Op 

Moer.  

 

Brandweer VR-Experience 

Dit jaar zijn we in Hollands Midden gestart met de brandweer VR-Experience. We laten 

u in een veilige omgeving kennis maken met een brandscenario in een woonhuis. Dat 

doen we door een zogeheten virtual reality bril (VR-bril).  

Door het opzetten van deze bril krijgt u het idee dat u zich daadwerkelijk in een ruimte bevindt 

waar een brand is ontstaan.  

 

 



 

 

Wilt u het pand veilig en levend verlaten!  

U kijkt om u heen en beweegt zo door de ruimtes, u maakt keuzes over de acties die u uitvoert 

om de brand te overleven. Zo kunt u uw eigen kennis over brandveiligheid testen. Voor de 

veiligheid laten we u zitten zodat u uzelf niet kunt bezeren. 

We doen de VR-Experience in groepen van ongeveer 6 mensen.  

U heeft allemaal een eigen VR-bril op en volgt uw eigen scenario.  

Aansluitend voeren we met u en de andere deelnemers een inhoudelijk gesprek over risico’s, 

handelingsperspectieven en acties in de eigen woonomgeving.  

 

Graag zien wij u op 10 november tijdens het Op Moer Event in 

Moerkapelle! 

Tot dan,  

Noor Winkel, Paul Frijters, Julia Kooijman  

Brandveilig Leven  

Veiligheidsregio Hollands Midden / Brandweer Hollands Midden 

brandveiligheid@brandweer.vrhm.nl 

www.brandweer.nl/hollandsmidden 

 

 

Een veilig Moerkapelle doen wij samen! 



 

 

Wilt u ook iets doen voor de Buurtpreventie in Moerkapelle, of misschien heeft u vragen of 

tips! Kijk op onze website moerkapelle.zuidplasveilig.nl of neem contact met ons op via: 

moerkapelle@zuidplasveilig.nl.  

 

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen van Buurtpreventie Moerkapelle? Klik dan op Uitschrijven Zuidplasveilig is een 

initiatief van de inwoners van de gemeente Zuidplas in  

samenwerking met de gemeente Zuidplas.  


