Fire Observers
Juli 2019
Jaargang 24, nr. 2

Fire Observers vzw
Groenveld 62
1930 Zaventem
Secretariaat:
Fire Observers vzw
T. V. D. Cruyssenhof 9
9080 Lochristi
+32 498 11 76 55
info@fireobservers.org

VZWeetje

Voorwoord
Beste Fire Observer,
Het voorjaar van 2019 was een zeer drukke tijd voor Fire Observers vzw. Zo vonden
onze eerste twee stages van dit jaar plaats wat dus heel wat planning en organisatie
vraagt, zowel voor de stage, tijdens als nadien.
In het najaar volgen de volgende twee stages en hier uiteraard hetzelfde verhaal.
Daarnaast zijn we ook druk bezig aan de planning van een speciaal project welke in
september doorgaat. Onze vzw werd uitgenodigd om naar New York City af te
reizen om de herdenkingsplechtigheden van 11 september bij te wonen. Niet enkel
the city that never sleeps staat op het programma maar ook een verblijf van drie
dagen in Washington DC. Buiten de herdenkingsplechtigheden zullen we ook nog
enkele brandweergerelateerde bezoeken brengen in zowel DC als NYC.
Op 6 juni 1944 vond de landing plaats in Normandië, wat het begin luidde van het
einde van de Tweede Wereldoorlog. In navolging van Freedom Trip 2018 gaf onze
vzw steun en medewerking aan de editie van dit jaar wat dus ook heel wat planning
en organisatie met zich meebrengt.
Ondertussen zijn we 1 juli en is de zomervakantie begonnen. Iedereen kan genieten
van een iets rustigere tijd, sommigen kijken misschien uit naar een welverdiende
vakantie en dat is bij ons bestuur niet anders.
Het pitje voor de werking staat dus ook bij ons ietwat lager doch blijven we rustig
doorwerken aan de projecten voor dit jaar én de stages voor 2020.
Inderdaad, de gesprekken zijn begonnen met onze partners voor de stages van
2020. Zoals gewoonlijk kunnen we jullie hiervan momenteel nog niets zeggen, dat is
nieuws voor 1 september 2019, de dag waarop de stages van volgend jaar zullen
bekendgemaakt worden. De dag dat jullie zich ook kandidaat kunnen stellen voor
eventuele deelname.
Nog even geduld dus, eerst….vakantie.
We wensen jullie allen een zeer fijne zomervakantie toe!
Veel leesplezier met deze nieuwe editie van uw clubblad!

Collegiale groeten,
Marc Opstal
Voorzitter

Coverfoto
Ditmaal komt de coverfoto niet uit de Verenigde Staten maar uit
Europa…meerbepaald Normandië, Frankrijk.
In navolging van Freedom Trip 2018 kon Fire Observers vzw dit jaar opnieuw
ondersteuning leveren voor de Freedom Trip 2019. Er kwam een uitnodiging voor
deelname aan de ceremonies ter ere van de 75ste verjaardag van de Landing van
Normandië, een hele eer dus we gingen hier maar al te graag op in.
Het traject liep vanuit Brussel over Gent, Bastogne, Luxemburg, Normandië en Parijs.
Tal van bezoeken, optreden en ceremonies stonden op het programma van zo’n 50
Amerikaanse collega’s die allen deel uitmaken van hun lokale pipe band. De collega’s
kwamen uit verschillende staten zoals ondermeer Florida, Maryland, Ohio, Texas,
Massachussets en Colorado. Het overgrote deel kwam uit Colorado, van de Colorado
Emerald Society…een pipe band van brandweermannen en agenten.
Mike West was de band leader voor Freedom Trip 2019, geen onbekende voor onze
vzw want Mike was vroeger District Chief voor South Metro Fire Department, een
korps waar we in 2014 te gast waren. Mike nam ook deel aan de Freedom Trip 2018
en nu leidde hij de ganse band in Normandië.
Net na de D Day Ceremony op het Normandy American Cemetery liep Chief West
naar de rand van de begraafplaats en zette er een beklijvende versie neer van “Going
Home”, met een zicht over Omaha Beach, spelend voor zij die het leven lieten op 6
juni 1944.

Winkel
Onze winkel is open! Alle verkoopsartikelen kan men terugvinden via de website,
onder de rubriek “Winkel”. Bestellingen kunnen enkel en alleen geplaatst worden met
het bestelformulier welke je onder de rubriek “Winkel” kan terugvinden op de website,
of tijdens de bijeenkomsten van Fire Observers vzw zoals bijvoorbeeld de
stagevergaderingen,...
Wat hebben we in de winkel beschikbaar:
T shirts:
De alomgekende Fire Observersshirt. Beschikbaar in de maten S, M, L, XL, XXL en
XXXL. De t shirts zijn verkrijgbaar aan € 10,00/stuk.
Patches:
De Fire Observerspatch vinden we terug op de rechtermouw van ons uniformhemd.
Verkrijgbaar aan € 5,00/stuk.
Vlaggetjes:
Een patch van de Belgische vlag, te plaatsen op de linkermouw van het
uniformhemd. Verkrijgbaar aan € 2,00/stuk.
Challenge coin:
De Fire Observers challenge coin is nieuw sinds september 2016. De coin is te
verkrijgen aan € 10,00/stuk.
Badges:
De metalen Fire Observersbadge, met uniek nummer, wordt geplaatst aan de
linkerborstzak van het uniformhemd. Deze badge is te verkrijgen aan € 65,00/stuk.
Alle vermelde prijzen zijn geldig per stuk. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.

Secretariaat
Het secretariaat staat ter beschikking voor alle informatie omtrent Fire Observers
vzw. Alle correspondentie mag gericht worden naar:

Fire Observers vzw
Theophiel Van Der Cruyssenhof 9
9080 Lochristi
BELGIUM
+32 498 11 76 55
info@fireobservers.org
http://www.fireobservers.org

Lidmaatschap 2019
Bij een nieuw jaar hoort uiteraard ook een nieuw lidmaatschap. De hernieuwingen
werden doorgevoerd tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Dit wil zeggen dat
het lidgeld van 2019 (voor bestaande leden) betaald moest worden voor 31 maart
2019. Leden die tegen die datum geen hernieuwing hadden uitgevoerd werden uit
het ledenbestand geschrapt.
Personen die eerder deelnamen aan een stage en ondertussen geen lid meer zijn,
zullen op ledenlijst 2 (de lijst voor mensen die reeds aan een stage hebben
deelgenomen) komen te staan wanneer zij hen opnieuw lid maken. Zij zullen een
plaats krijgen tussen de laatste stage en eerstvolgende stage van Fire Observers
vzw.
Nieuwe leden kunnen zich ten allen tijde van het jaar lid maken door middel van het
jaarlijkse lidgeld te betalen. Nieuwe leden die zich hebben aansloten sinds 1
september 2018 en later, zijn met hun lidmaatschap automatisch in orde voor het jaar
2019, alsook de bestaande leden die reeds een hernieuwing hebben doorgevoerd na
1 september 2018. Het lidgeld voor 2019 blijft ongewijzigd en bedraagt € 20,00.
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit België:
BE09 0012 9966 9957
Fire Observers vzw
Groenveld 62
1930 Zaventem
Rekeninginformatie voor betalingen vanuit het buitenland:
SWIFT of BIC: GEBA BE BB
IBAN: BE09 0012 9966 9957
Om jullie op de hoogte te blijven houden van alle nieuwtjes binnen de vzw vragen we
alle wijzigingen van contactgegevens zoals adres en email door te sturen naar het
secretariaat en dit door middel van het inschrijvingsformulier te gebruiken dat te
vinden is op onze website.

STAGES 2019
In 2019 richten we 4 stageprogramma’s in. De eerste stage ging door bij de
brandweerdienst van Tampa, Florida. Een zeer goeie groep die kon genieten van
een geslaagde stage. Het reisverslag is raadpleegbaar op de website en uiteraard is
de Facebookpagina voor deze ook nog steeds actief.
De tweede stage ging door in Nashville, Tennessee. Een plek waar we reeds voor de
derde maal te gast waren. Ook hier was de groep zeer aangenaam en het verblijf bij
de brandweer was ook opnieuw een topper. Op de website kan je de reisverslagen
lezen en de Facebookpagina voor de stage staat nog online.

Orange County, Californië
We keren terug naar Californië en ook naar Orange County Fire Authority, een korps
waar we reeds in 1998 te gast waren. De huidige Fire Chief is afkomstig uit San
Diego en reeds een jarenlange vriend en partner voor Fire Observers vzw. Eerder dit
jaar betrok hij zijn functie in Orange County en al snel kwam ook de vraag en het
aanbod om er terug een stage in te richten. Los Angeles, San Diego, San Francisco
en Las Vegas zijn de steden op de toeristische lijst, aangevuld met enkele
natuurparken zoals Grand Canyon, Yosemite en Death Valley. De stagereis loopt
van 19 september tot en met 4 oktober, Marc Opstal en Neil Price zijn de
begeleiders.
Clark County, Nevada
De laatste stage voor 2019 gaat van start op 13 oktober. Een groep van 10 Fire
Observers zal voor deze stage te gast zijn bij de brandweerdienst van Clark County,
Nevada, zeg maar…Las Vegas. Reno is de kleinere gokstad van Nevada, nu gaan
we naar het grote broertje wat ook zal resulteren in meer oefeningen, opleidingen en
zeker oproepen. Het toeristisch programma na de stage; Death Valley, Yosemite
National Park, Pacific Coast Highway, Los Angeles om uiteindelijke opnieuw te
eindigen in Las Vegas. Het vertrek staat vast op 13 oktober met een terugkeer op 29
oktober. Peter Frederickx en Carl Verstrepen zullen de stagegroep begeleiden.

