
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Van 4 tot 19 september 2013 
 

 Je kan ons volgen via de fireobservers FB-pagina  



  
In 2013 worden er voorlopig een drietal stages geprogrammeerd, of dit 
nog verandert, zal later blijken.  
 
Wij staan klaar voor de stage naar Ottawa, voor een eerste stage op 
Canadese bodem. Een nieuwe uitdaging, die opnieuw de banden tussen 
de brandweerdiensten, over de grenzen heen zal bevestigen. De eerste 
contacten zijn in ieder geval heel hartelijk verlopen, zodat we ons zeker 
super gaan amuseren ginder. 
 
Met bijna 40 stages aan een gemiddelde van 12 deelnemers per stage 
komen we dus al op een totaal van meer dan 450 brandweerlui uit België 
(en sinds 2001 tevens uit Nederland) die met onze VZW een stage 
meemaakten in de Verenigde staten. 
 
Voor meer informatie omtrent onze VZW, de stages en het bestuur, 
verwijzen wij u graag naar onze website:  
 

 http://www.fireobservers.org  
 
 
 
 
TIJD 
 
Ottawa bevindt zich in de Eastern Time Zone. Dit betekent dat er een verschil is van 
6 uur (vroeger) met onze tijd. Houd hiermee rekening wanneer u naar huis wenst te 
telefoneren.  
De Canadezen werken verder ook met tijdsaanduidingen AM (voormiddag) en PM 
(namiddag). 
 

 



  
REISPROGRAMMA Ottawa 2013   
 
De meeste afspraken met de brandweerdienst van Ottawa zijn reeds 
gemaakt. Alles verloopt zeer vlot en beide partijen kijken uit naar onze 1e 
Canadese stage.  
 
Het definitieve programma kunnen we momenteel nog niet vrijgeven 
maar er wordt gewerkt aan werkbezoeken aan de luchthavenbrandweer, 
HazMat, SpecOps, 911-center, Fire Academy,. deze activiteiten zullen 
uiteraard plaatsvinden tijdens de stagedagen die we zullen doorbrengen 
in de brandweerposten. Ook vinden er tijdens ons verblijf twee  911-
herdenkingen plaats waaraan we zullen deelnemen. 
 
Woensdag, 4 september 2013:  
- Vlucht Brussel – Montreal, Canada. 
- Ophalen huurwagen, begeleiding door brandweerdienst Ottawa.  
- Rit naar Ottawa (ongeveer 2,5 uur) 
- Verdelen over de verschillende firestations 
 
Donderdag, 5 september 2013:  

- Ride- along day 
 

Vrijdag, 6 september 2013:  
- 911 – memorial for the City of Ottawa 

 
Zaterdag, 7 september 2013:  

- Ride- along day 
 
Zondag 8 september 2013:  

- Canada’s 911 – memorial  
 

Maandag,  9 september 2013:  
- Ride- along day 

Dinsdag, 10 september 2013:  
- Bezoek aan City of Montreal 

 
Woensdag, 11 september 2012:  

- Ride- along day 
 
Donderdag, 12 september 2013:  

- Bezoek aan City of Ottawa 
- Afscheidsdiner (onder voorbehoud) 

 



 
Vrijdag, 13 september 2013:  

- Ride- along day 
 
Zaterdag, 14 september 2013:  

- Verplaatsing Ottawa – Kingston (ongeveer 200 km) 
- We bezoeken onderweg enkele scenische plaatsen, mogelijks een 

bootcruise (optioneel) 
- Dineren in Kingston 
- ’s avonds bezoek aan Fort Henry 

 
Zondag 15 september 2013:  

- Verplaatsing van Kingston – Toronto (Ongeveer 150 km) 
- Bezoek aan het Wonderland pretpark (ongeveer 20 km van 

Toronto) 
- Overnachting In Holiday Inn Express Toronto 

Maandag,  16 september 2013:  
- Bezoek aan Toronto 
- Bezoek aan de CN Tower met observation deck op 450 m hoogte 
- Overnachting In Holiday Inn Express Toronto 

Dinsdag, 17 september 2013:  
- Bezoek aan de Niagara Waterfalls (ongeveer 120 km van Toronto) 
- Overnachting In Holiday Inn Express Toronto 

 
Woensdag, 18 september 2012:  

- Mogelijkheid tot shopping in Toronto 
- Transfert naar luchthaven  
- Vlucht naar Brussel via Montreal 

 
Donderdag, 19 september 2013:  

- Aankomst te Brussel 
- Einde stage Ottawa 

 



ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKEN   
 
Hebt u gaandeweg nog vragen met betrekking tot deze stage ? U kan 
daarvoor steeds terecht bij de organisator, die u zo snel mogelijk van 
een antwoord zal voorzien. 
 
Voor deze stage is dat: 
Vanlook Paul 
Acaciastraat 24,  
9890 Gavere – Asper, België 
 
GSM: +32 (0)497/25.23.08. 
Email: paul.vanlook@skynet.be  

 Frederickx Peter 
Blijkerijstraat 2/2,  
2390 Oostmalle, België 

 
GSM: +32 (0)495/52.11.98. 

Email: peter.frederickx@telenet.be  
 
Voor algemene vragen omtrent onze VZW kan u steeds  terecht op het 
secretariaat:  

PAUL VANLOOK 
 ACACIASTRAAT 24 
 9890 GAVERE 
 TEL.:  09/384.73.01 
 GSM.: 0497/25.23.08 
 Email: info@fireobservers.org 
 

BEREIKBAARHEID TIJDENS DE STAGE  
 
De organisatie zal tijdens de stage bereikbaar zijn op GSM. Dit is enkel 
en alleen voor noodgevallen !!! De kosten zijn immers ten dele ten laste 
van de houder van de GSM. Persoonlijke gesprekken zijn dus niet 
toegestaan. 
 
Volgend nummer is te gebruiken: (ook wanneer u als deelnemer in de 
VS ons wenst te bereiken). Programmeer het nr in je GSM  
 
PAUL VANLOOK :   +32 497 / 25.23.08 
PETER FREDERICKX  +32 495 / 52.11.98 
 
Check de website ( http://www.fireobservers.org ) voor meer 
telefoonnummers en e-mailadressen.  
 
 
Ter plaatse in de brandweerposten zijn we meestal ook gemakkelijk te 
bereiken met de plaatselijke telefoon. Wij trachten u steeds te voorzien 
van een plaatselijk nummer om ons te bereiken.  
 
 

 



VLUCHTSCHEMA 
 
ALGEMEEN 
 
Voor onze stagereis naar de Canada is de keuze gevallen. We vonden 
bij Air Canada de beste prijs/kwaliteitsverhouding en de meest 
comfortabele reisverbinding.  
 
Verzamelplaats voor onze groep wordt dus de luchthaven in Zaventem.  
 
Wij voorzien te verzamelen in Brussel luchthaven, en dit op  
woensdag 4 september 2013 , om …07h30.  
Dit geeft ons de gelegenheid om rustig in te checken voor onze vlucht 
naar Montreal. 
 
 
 

 
 
 

De terugkeer is voorzien vanuit Toronto. 
 



VLUCHTGEGEVENS  
 

HEENVLUCHT    WOENSDAG 4 september 2013:  
 

Vlucht 1  

BRUSSELS – MONTREAL 

Vluchtnummer : AIR CANADA  AC 0830  

4 september 2013 10:30 – 04 september 2013 12:10  
 

TERUGVLUCHT   WOENSDAG 18 Juni 2013:  
 

Vlucht 2 

TORONTO – MONTREAL 

Vluchtnummer : AIR CANADA AC 0430 

18 september 2013 17:30 – 18 september 2013 18:43  
 

Vlucht 4  

MONTREAL – BRUSSELS 
Vluchtnummer : AIR CANADA  AC 0832 

18 september 2013 19:45 –  19 september 2013 08:35  
 

HOTELS 
 
Zaterdag, 15 september 2013:  
- Check in en overnachting in het Motel 6  hotel te Kingston. 

 

 

Motel 6  KINGSTON, ON 
1542 ROBINSON COURT 
KINGSTON, ON K7L4V2 
Phone: 615-507-6666 

 
Zondag tot Woensdag, 16 tot 18 september 2013:  
- overnachting in het Holiday Inn Express hotel  te Toronto Airport; 
Ontario. 
.  

 

TORONTO AIRPORT AREA/DIXIE RD 

5585 AMBLER DRIVE 
MISSISSAUGA,  
ON L4W3Z1 
Front Desk:  1-905-2383500 

 



  

GETALLEN EN CIJFERS 

TEMPERATUUR 

In de canada wordt de temperatuur steeds uitgedrukt in graden fahrenheit (F) 
Hieronder geven wij een aantal referentiewaarden weer: 

  CELCIUS   FAHRENHEIT 
   40    104 
   37    100 
   30    86 
   24    75 
   20    68 
   16    61 
   10    50  
   0    32 

 

 

MATEN EN GEWICHTEN 

Ook hier zijn andere eenheden van toepassing. Een overzicht van enkele 
belangrijke eenheden: 

1 mijl    =  ongeveer 1600 meter 
1 foot (12 inch)  =  30.48cm 
1 inch (duim)  =  2.54cm 
1 pound (lbs)  =  0.454 kg 
1 gallon   =  3.785 liter 
100 psi   =  6.9 bar 

 


