
PAASVUUR: Reglement inzamelen brandbaar materiaal 
 
Geachte inwoners van Megchelen,  
 
Ieder jaar op paaszaterdag, zullen de vrijwilligers van het Schuttersgilde St. Martinus “brandbaar” 
materiaal huis aan huis ophalen om daarmee  het traditionele Paasvuur te kunnen verzorgen. 
 
Onze vrijwilligers komen tussen 12.30 uur en 16.30 uur bij u langs. 
Om alles in goede banen te kunnen leiden en het paasvuur voor de toekomst te kunnen behouden, 
met betrekking tot regelgeving en milieu, zijn we genoodzaakt een aantal regels op te stellen. 
Deze maatregelen zijn getroffen om het paasvuur voor de toekomst te behouden.  
 
Hieronder vind u een opsomming van de geldende regels voor aanbieden van brandhout. 
 

• Met het oog op de strenge milieu eisen zijn we erg kieskeurig in het accepteren van 
brandbaar materiaal. Toegestaan is alleen tuin- en snoeihout (dus géén wortelstronken). 
Dozen en plastic zakken met inhoud worden niet geaccepteerd. 

• Onze wens is dat er zoveel mogelijk wordt gebundeld, dit wordt zeer gewaardeerd. 
• Materiaal alleen aan huis aanbieden. Geen materiaal op andere plaatsen storten, dit kan niet 

worden meegenomen en het Gilde draagt hier geen verantwoording voor. 
• Er is gebleken dat uit omliggende plaatsen verboden materialen worden bijgestort. Wilt u er 

samen  met ons opletten dat dit niet gebeurd. Mocht er materiaal bijzitten dat niet op de 
stapel mag, zijn we genoodzaakt alles te laten liggen. 

• Grote hoeveelheden, bijv. het verbouwen van de tuin, moeten in de week vooraf worden 
gemeld. Het is wenselijk dat de eigenaar zelf mankracht levert of een machine ter beschikking 
heeft. Dit moet u zelf regelen.  

• Mensen die ver van de openbare weg wonen, worden niet automatisch bezocht. Heeft u 
echter wel brandbaar materiaal, neem dan contact op met Nico Snelting tel: 377405 of Tom 
Snelting tel: 244848. Wij komen dan ook graag bij u aan. 

• We zijn zuinig op onze vrijwilligers en zijn geen vuilnisophaaldienst. Wanneer het materiaal 
wat wordt aangeboden niet goed te hanteren of niet goed te bereiken is, hebben zij het 
recht om het te laten liggen. 

 
Verder bestaat de mogelijkheid, mits dit voortijdig telefonisch of mondeling is gemeld, zelf materiaal 
aan te voeren. Dit kan op paaszaterdag  tussen 10.00 en 12.00 uur, waar het ter plekke door de 
brandstapelcommissie moet worden goedgekeurd.  
Ook aanleveren door particulieren afkomstig van buiten Megchelen is mogelijk op paaszaterdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur.  

• Er mag alleen materiaal worden aangeleverd bij de brandstapel als er iemand van de 
brandstapelcommissie aanwezig is. 

• We vragen wel een kleine vergoeding per aangeleverde vracht. 
 
Locatie van het paasvuur is op het land van Middelbrink aan de Heisestraat/Hogestraat.  
Het vuur wordt ontstoken op eerste Paasdag om ongeveer 20.30uur.  
 
Wenst u nog verdere informatie dan kunt u terecht bij:  
Nico Snelting     Frans Nieuwenhuis    Tom Snelting  
De Lemp 3     Julianaweg 29     Millingseweg 15a  
Tel. 377405     Tel. 377495     Tel.244848  
 
Onze dank aan alle vrijwilligers, vervoerders en de mensen die hun materiaal beschikbaar stellen voor 
het in stand houden van deze eeuwenoude traditie. 
  
Schuttersgilde St. Martinus wenst u fijne Paasdagen. 


