
Voorjaarsstage 2018 
St.Louis, Missouri 

 

 
 
 

Voor het eerst in de onze geschiedenis trekken we naar de stad 
St. Louis in de staat Missouri 
 
St. Louis is de  grootste stad in de staat Missouri, gelegen in het 
oosten van de staat aan de Mississippi en de Missouri rivieren. St. 
Louis wordt ook wel The Gateway City ,Gateway to the West en 
Rome of the West genoemd. In de stad wonen ongeveer 350.000 
mensen, het metropolitane gebied wordt bewoond door ruim 2,8 
miljoen mensen. De stad staat bekend om zijn bekende boog 
monument en is de thuisbasis van Anheuser-Busch, bekend van 
Budweiser. Ook is St. Louis de grootste stad langsheen de 
historische Route 66 
 

 

Het brandweerkorps telt een 850 manschappen voor zowel 
brandweer en ambulance verdeeld over 36 posten. 

In 2014 hadden ze 141.388 oproepen, waarvan 63.388 brandweer 
gerelateerd.  

Periode : Vertrek op maandag 21 mei 2018 en terug op woensdag 6 juni 2018 
	
Prijs : 2000 €/p.p. 
 
Brandweer Programma : 
  
Wij bieden u een 7- daags verblijf bij de brandweerdienst van St. Louis met 
mogelijkheid om mee uit te rukken vanuit verschillende brandweerposten en een reeks 
brandweergerelateerde bezoeken aan bvb. 911-dispatch, training, USAR-team, 
waterrescue….. 
 
 

 



 Toeristisch programma :  
 
Het toeristische gedeelte van deze reis brengen we door 
in verschillende staten. We zullen namelijk van “North to 
South” trekken met een roadtrip naar onder meer: 

 
• Chicago, Illinois 
• Memphis, Tennessee 
• Nashville, Tennessee 
• Lynchburg, Tennessee 
• New Orleans, Louisiana 

 
Tijdens deze roadtrip zullen we een aantal bezoeken 
brengen in Chicago. In Memphis voorzien we stops in 
o.a. Graceland, het huis van Elvis Presley, Sun Studios 
waar Elvis zijn platen opnam, het National Civil Rights 
Museum, bekend van de plaats waar Martin Luther King 
om het leven kwam en een avond doorbrengen in Beale 
street, het centrum voor Blues fans. Verder trekken we 
naar Music City, Nashville, met een bezoek aan het 
alom bekende Jack Daniel’s in Lynchburg en een 
avondje uit op de bekende Broadway voor de Country 
fans. Onze reis eindigt in de zuiderse sfeer van New 
Orleans om ons te begeven in een “Laissez les bon 
temps rouler” sfeer. 
 
Inbegrepen in de prijs : 
  
- Vluchten heen/terug, in economy class 
- Alle hotelovernachtingen op basis van 
tweepersoonskamers 
- Gebruik huurwagens, brandstof, parking- en tolgelden 
- Reisbijstands- en annulatieverzekering 
- Administratiekosten 
- boottocht Chicago River en Lake Michigan 
- bezoek observation deck (bij helder weer) 
- bezoek brouwerij Budweiser, St. Louis 
- bezoek Gateway Arch, St. Louis 
- bezoek Graceland & Sun Studio, Memphis  
- bezoek National Civil Rights Museum, Memphis- 
- bezoek Jack Daniels Distillery, Lynchburg 
Toeristische rondrit 
 
 
Aantal deelnemers voor deze stage: 
 
De stage staat open voor 8 deelnemers die volgens het 
deelnamereglement geselecteerd worden. 
 
Inschrijvingsperiode: 
 
De inschrijvingsperiode loopt van 01 september 2017 tot 
30 september 2017. 
 
Opgelet: De betaling van de eerste schijf van het deelnamebedrag ten bedrage van 
€ 1000 per persoon zal gevraagd worden tegen uiterlijk 15 oktober 2017. 
 

 

 

 



Tweede schijf van 500 euro is te betalen op 01/01/2018 
Derde schijf van 500 euro is te betalen op 01/03/2018 
 
Begeleiders Stage St. Louis 2018 : 
  

• DIRK VAN DEN BERGHE – Brandweer Zone Centrum, Post Merelbeke 
• JAN VAN CAUWENBERGHE – Brandweer Zone Centrum, Post Melle 

 
 
 

 


