
Voorjaarsstage 2023 
Memphis, Tennessee 

 

 
 
 

In april 2023, zal de vzw Fire Observers voor de eerste keer 
een stage inrichten bij de brandweerdienst van Memphis, in 
de staat Tennessee. Deze stage stond gepland om door te 
gaan in april 2020, maar werd door de coronacrisis 
geannuleerd. Een tweede poging om deze stage te laten 
doorgaan in 2022 is eveneens niet kunnen doorgaan door de 
pandemie.  
 
Memphis is de grootste stad langs de Mississippi rivier de 
op één na meest bevolkte stad in de staat Tennessee met 
650.000 inwoners in de stad en tot 1,3 miljoen inwoners in 
het metropolitaans gebied. De stad heeft een zeer rijk 
verleden in de muziekindustrie, voornamelijk Blues en Rock 
‘n’ Roll. De uitgaansbuurt rondom de gekende Beale Street 
heeft dan ook heel wat live bars.  

 

Het brandweerkorps telde in 2018 1850 personeelsleden 
voor zowel brandweer, ambulance en ondersteunende 
diensten, verdeeld over 57 posten.  

In 2017, registreerden ze 176.000 oproepen 

Periode : Vertrek op zaterdag 22 april 2023 en terug op 
dinsdag 9 mei 2023 
 
Prijs : 2250 €/p.p. 
 
 

Brandweer Programma : 
  

Wij bieden u een 8-daags verblijf bij de brandweerdienst van Memphis aan met 
mogelijkheid om mee uit te rukken vanuit de brandweerposten en een reeks 
bijkomende brandweer gerelateerde bezoeken bvb. 911-dispatch, training, HAZMAT, 
ARFF... 
Tijdens ons verblijf vindt het Memphis in May festival plaats met onder andere het 
Beale Street Music Festival die ongetwijfeld voor heel wat drukte zullen zorgen voor 
de brandweer.  
 

 
 



 
 
Toeristisch programma :  

 

Het toeristische gedeelte van deze reis brengen we 
door in verschillende staten. We voorzien een roadtrip 
naar onder meer de volgende steden:  

 Chicago, Illinois  
 St. Louis, Missouri  
 Memphis, Tennessee 
 Nashville, Tennessee  
 Indianapolis, Indiana 

Bij de aankomst laten we Chicago even links liggen tot 
het einde van het toeristisch gedeelte en trekken we 
richting St. Louis. We bezoeken daar de Budweiser 
brouwerij en de Gateway Arch. Daarna gaat het richting 
Memphis voor de brandweerstage. In Memphis 
voorzien we tijdens de stageweek ook een bezoek aan 
Graceland, het huis van Elvis Presley en een vrije 
avond in Beale street, het centrum voor Blues fans. Na 
de brandweerstage gaat de rondrit richting 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. De reis gaat dan verder richting 
Chicago met een tussenstop in Indianapolis. In Chicago 
voorzien we een stadswandeling, een boottocht en een 
aantal bezoeken.  

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 op de Chicago rivier 
- bezoek observation deck in één van de 
wolkenkrabbers  in Chicago (bij helder weer) 
- bezoek Graceland, Memphis  
- bezoek Budweiser, St. Louis 
- bezoek Gateway Arch, St. Louis 
- bezoek Jack Daniel’s 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 2022 tot 
30 september 2022. 
 
 
Opgelet: De betaling van de eerste schijf van het 
deelnamebedrag ten bedrage van € 1000 per persoon zal 
gevraagd worden tegen uiterlijk 15 oktober 2022. 
 
 
Tweede schijf van 750 euro is te betalen op 15/01/2023 
Derde schijf van 500 euro is te betalen op 01/03/2023 
 
 
 

Begeleiders Stage Memphis 2022 : 
  

 DIRK VAN DEN BERGHE – Brandweerzone Centrum, Hoofdkazerne & Post 
Merelbeke 

 TIM VAN DE CAVEY – Brandweer Rand, Post Malle 
 
 
Overzicht roadtrip 

 

 

 
 


