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De vakantieperiode staat voor de deur … Ook voor
de nieuwsbrief … met als gevolg dat je augustus zal
moeten trachten door te komen zonder je geliefd
maandblad.
Maar we maken het toch een klein beetje goed. Je
hebt er misschien wat langer op moeten wachten,
maar je krijgt in elk geval met deze nieuwsbrief een

extra dik exemplaar met extra foto’s, zodat je wat te
lezen hebt als je onderweg bent naar de zon.
Bovendien zal het een exemplaar worden die uitermate belangrijke informatie doorgeeft en we vragen
dan ook met aandrang dat u aan elk artikel de nodige aandacht schenkt. Maar dit zal wel geen onoverkomelijk probleem zijn ;-)

MSP onder onze verantwoordelijkheid
En we vallen al onmiddellijk met het grootste
nieuws in huis. We zullen hier even het officiële
persbericht publiceren:
Conform de afspraken op de
laatste vergadering MIP van
24/06/2004,
werd het nodige
gedaan om de
VMP opblaasbare
tent van het FOD Volksgezondheid te herlocaliseren. Vanaf vrijdag 2/07/2004 om 12.00 uur zal
het volledige materiaal operationeel zijn bij het Rode Kruis. Hiertoe werden de nodige afspraken met
de Civiele Bescherming in Braschaat gemaakt. De
tent zal steeds operationeel staan in de lokalen
van het Rode Kruis, Vossenschijnstraat, in de Antwerpse Haven. Het beheer van de tent valt onder
de provinciale hulpdienst Antwerpen. Zoals eveneens besproken zal met het voertuig de opblaasbare tent van het Rode Kruis (afmetingen idem aan
gele tent) in eerste instantie uitrukken. Aangezien
de nieuwe tent veel lichter is, kan het materiaal uit
de aanhangwagen ook in het sanitair voertuig ondergebracht worden. In tweede instantie en indien
echt nodig, kunnen we met een aangepast voertuig
de eigenlijk gele tent ter plaatse brengen.

Kortom… de Mobiele Sanitaire Post die bij de
Civiele bescherming in Braschaat gestationeerd stond, staat momenteel in de Vosseschijn. Het is onze verantwoordelijkheid om
alvast het materiaal ter plaatse te krijgen.
Je begrijpt dat dit langs de ene kant een degelijke erkenning is vanuit de commissie DGH in
onze werking, maar dat dit langs de andere
kant ook een enorme verantwoordelijkheid
met zich meebrengt.
Zowel de werkgroep rampenmanagement als
de werkgroep logistiek krijgen hier dus een
grote taak bij. Om alvast tijdens de vakantiemaanden een uitruk binnen redelijke termijn

te garanderen heeft de werkgroep rampenmanagement een schrijven laten versturen naar
de rampenkern-vrijwilligers, om te polsen naar
hun inzetbaarheid.

Misschien ook al even meegeven dat vanaf
heden de provinciale commandowagen buiten
gebruik is voor onze eenheid en dat al het materiaal dat we daarin konden terugvinden nu
in het MSP-voertuig ligt. Met andere woorden
tot de indienststelling van het nieuwe voertuig
wordt er vertrokken met de SIT-bus en het
MSP-voertuig.
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Rampoefening Balen

Op een brug in de gemeente Balen gebeurt een
zwaar verkeersongeval. Twee vrachtwagens geladen respectievelijk met zwavelzuur en diesel botsen tegen elkaar op een brug over het kanaal. Tot
overmaat blijkt ook een vol geladen minibus bij het
verkeersongeval betrokken te zijn geraakt en is in
het kanaal terecht gekomen.

Beelden zeggen echter meer dan 100 woorden
en we laten jullie dan ook even meegenieten van
enkele sfeerbeelden op deze zonnige zaterdagmorgen.

Verder wensen we via deze weg de organisatoren
te bedanken voor de toffe samenwerking

“Een ramp
komt nooit
alleen.”

Duidelijk zwaar genoeg om het MIP af te kondigen
samen met (in eerste fase) het gemeentelijk rampenplan. Het SIT wordt vrij snel bijgevraagd en binnen het kwartier zijn we dan ook ter plaatse op deze oefening.

Hendrik springt uit de wagen om zijn functie als officier ambulance waar te nemen en Brigitte meldt
zich als ploegleider aan bij de DMH. Samen met
Tom V, Geert VH en Paul zorgt zij ervoor dat binnen
de 5 minuten een volledig werkzaam VMP opgericht
is.
11 slachtoffers zullen uiteindelijk tijdens deze oefening het VMP passeren en het team kon moe maar
voldaan afzakken naar de debriefing.
Een uitermate gezellige debriefing in de brandweerkazerne van Balen waar de innerlijke mens zeker
niet vergeten werd.

Heb je zelf wel interesse om mee te werken aan een erkende
ramp-oefening en krijg je reeds wekelijks de testoproep. Geen
nood, telkens worden andere vrijwilligers gevraagd om iedereen de
kans te geven om dergelijke ervaringen op te doen
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Graspop

Het allereerste jaar dat onze medewerking gevraagd werd op dit Metal-festival mogen we
gerust beschouwen als een positieve ervaring.
Het was nochtans niet evident om deze drie
daagse (24u op 24 bovendien) vol te krijgen,
maar dankzij jullie medewerking is het toch
weer gelukt.
Intern zijn de verschillende ploegleiders hun
evaluatie van deze preventieve nog aan het
opstellen zodat we volgend jaar hieruit kunnen leren. We hebben verschillende vrijwilligers echter ondertussen al horen spreken
over de toffe samenwerking en de voortreffelijke catering, dus de evaluatie zal hopelijk
dezelfde positieve kant opgaan.
Vanuit de provinciale leiding hebben we dan
ook reeds een gemeend dankwoordje mogen ontvangen.

Nieuwe voertuig
Op de vorige bijeenkomst werd het nieuwe voertuig
aan onze SIT-vrijwilligers voorgesteld. Uiteraard officieus aangezien we pas eind augustus/begin september dit nieuwe voertuig operationeel wensen in
te zetten.
Dit was echter niet op voorhand aangekondigd
waardoor verschillende aanwezigen toch wel enigszins verbaasd waren en de nodige chips, nootjes
en andere snacks dienden door te spoelen met de

“graspop …
het zag zwart
van het volk…
ook letterlijk”

drank die het SIT-bestuur voor deze gelegenheid
had aangerukt.
We drukken er nogmaals op dat dit een informele
voorstelling was puur intern voor het SIT. Naar de
buitenwereld toe hebben we nog steeds geen nieuw
voertuig.
Wens je mee te helpen met de verdere inrichting en
afwerking van het voertuig gelieve contact op te nemen met de werkgroep logistiek via Sven.
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Spoed-opname
Voor de tweede keer op rij werd onze medewerking
gevraagd aan de opnamen van Spoed.
Gezien echter onze grotere rampenparaatheid leek
het de provinciale leiding niet zinvol om onze opblaasbare tent hiervoor te laten gebruiken en werd
bijgevolg beroep gedaan op afdeling Merksem om
twee van hun A-tenten te ontlenen.
Brigitte, Peter H, Guurt en Emmy namen deze keer
de honneurs waar en gedurende 2 dagen hebben
zij zich dan ook tijdens de vele rustperiodes danig
geamuseerd met de acteurs lastig te vallen. En ontkennen kunnen ze niet want het is allemaal vastgelegd op de gevoelige plaat ;-)

“SPOED…
gingen de
opnames maar
met spoed...”
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vrijwilligersnieuwtjes
• Peter VT zoekt op een ludieke manier sponsors voor zijn jeugdverblijf. Kansarme jongeren kunnen namelijk niet het benodigde inschrijvingsgeld bij elkaar krijgen om mee op kamp te kunnen vertrekken. Voor elke kilo die Peter gedurende een bepaalde periode afvalt, vraagt hij bijgevolg een
centje sponsoring. De inkomsten gaan integraal naar het kamp. Wens je hem te steunen bel Peter
dan op het nr (03)887 70 50.

P.a. Hulpdienst
Belgielei 34
2000 Antwerpen

• Peter M is vader geworden van een flinke dochter. Hij had dan ook met de laatste vergadering van de wgr rampenmanagement de nodige champagne bij. Namens het voltallige SIT-team wensen we hem van harte proficiat.

• En we kunnen ineens verder gaan met onze felicitaties over te maken. Geert VH gaat name-

lijk de grote stap zetten en stapt met zijn Eef in het huwelijksbootje op vrijdag 20 augustus.
Het SIT-team (jij dus) wordt door Geert uitgenodigd op hun receptie van 12 tot 15u in de J.
Charlottestraat 17 te Kontich. Laat voor 18 juli wel even weten of je er bij zal zijn op het nummer 03/293.97.40

Diensten
Eigenlijk zouden we met deze rubriek de nieuwsbrief moeten aanvangen want dit is natuurlijk onze
meest frequente bezigheid. Buiten het feit dat we
op al deze evenementen preventief aanwezig zijn
geeft het ons een ideale gelegenheid om elkaar en
ons materiaal te leren kennen.
Verschillende preventieven staan nog open waaronder de SAIL in Antwerpen en dit is ondertussen
toch wel zeer dringend aan het worden, de dodentocht in Bornem en maanrock in Mechelen. Ook
kan je op bijgevoegde kalender reeds de diensten
van september terugvinden .

Het Sportpaleis-seizoen is nog maar pas
begonnen of Studio 54 brengt onze eerste nachtdienst naar het Sportpaleis.
Het is mogelijk dat we deze dienst in
twee shiften zullen uitvoeren.
Ergens daartussen hebben we ook
nog een dagje Boom voor de boeg. Op
de Schorre gaat naar jaarlijkse gewoonte begin september de familiedag schorremorre door.
Heb je wel zin gekregen in een van hogerstaande
diensten bel of mail dan snel naar Sven of Erik. (Sven
is met verlof van 18 juli tot 25 augustus).

Het Sportpaleisseizoen
steekt van wal met Ngage. Live vanuit de
USA en voor het eerst
in België: 20.000 pk’s
in een wervelstorm van
verpletterende sprongen en ongeziene crashes! Laat je overdonderen
door waanzinnige spanning!

“Afvallen voor
het goede doel...
van een
noodzaak een
deugd maken”

Een weekje later is het de beurt
aan Bryan Adams. Het is een tijdje
stil geweest rond Bryan maar nu is
hij helemaal terug met een nieuwe
CD. Het sportpaleis zit mee in zijn
Europese tour.

SIT-bestuur
Erik Genbrugge e-genbrugge@bigfoot.com of via telefoon: 0474/265.518
Sven De Laet

sven.delaet@antwerpen.be of via telefoon: 0475/266.056

Uw abonnement
Als je deze nieuwsbrief (tijdelijk) niet meer wil ontvangen, of je hem wil ontvangen op een ander mail-adres of andere wijze, laat Sven dit dan even
weten (sven.delaet@antwerpen.be).

Colofon Redactie-adres: rk.sit@antwerpen.be
de RK-SIT nieuwsbrief is een maandelijks info-blaadje door en voor vrijwilligers van het Snel Interventie Team Antwerpen (SIT). Het SIT maakt deel
uit van de provinciale Hulpdienst Antwerpen van Rode Kruis Vlaanderen.
De inhoud van de nieuwsbrief wordt bepaald door het SIT-bestuur en kan of mag niet indruisen tegen de beginselen van Rode Kruis Vlaanderen
(dat via Rode Kruis België deel uitmaakt van de internationale federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen IFRC)

E-mail: rk.sit@antwerpen.be
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Snel Interventie Team Antwerpen
Datum
Vosseschijn

wo 21/07
9u00
16u00
Do 22/07
9u00
16u00
Vr 23/07
9u00
16u00
Za 24/07
9u00
Za 7/08
17u00
Vr 13/08
16u30
Vr 13/08
17u00
Za 14/08
11u30

Prev. actie
RV - Start
Apen: Sail
9u30 - 10u00

Einde
1
3/2
Robby VA
17u00 --> richturen
Robby VA
16u30 - 17u00
00u00 --> richturen
Apen: Sail
3/2
Tom V
9u30 - 10u00
17u00 --> richturen
Linda VDV
16u30 - 17u00
00u00 vanaf 17u00
Apen: Sail
3/2
9u30 - 10u00
17u00 --> richturen
Peter VT
16u30 - 17u00
00u00
vanaf 18u
Apen: Sail
3/2
Robby VA
9u30 - 10u00
19u00 --> richturen
Lierse - Liege
3/2
18u00 - 20u00
23u00
Bornem: Dodentocht
3/2
Linda VDV
17u00 - 17u30
01u00 --> richturen
Hoogstraten: Antilliaanse 3/2
Brigitte W
17u40 - 19u00
7u00 --> richturen
Bornem: dodentocht
3/2
12u30 - 13u00
22u00 --> richturen

Za 14/08 Hoogstraten: Antilliaanse
17u00
17u40 - 19u00
Za 21/08
Lierse - GBA
17u00
18u00 - 20u00
Za 21/08
Mechelen: Maanrock
12u15
13u00 - 14u00
Zo 22/08
Mechelen: Maanrock
12u15
13u00 - 14u00
Vr 10/09
Sportpaleis: N-jam
17u30
18u00 - 20u00
Za 11/09
Sportpaleis: N-jam
17u30
18u00 - 20u00
Zo 12/09
Sportpaleis: N-jam
12u00
12u30 - 14u00
Za 18/09
Boom: Schorremorrie
9u00
9u45 - 10u00
Di 21/09
SP: Bryan Adams
18u00
18u30 - 20u30
Za 25/09 Sportpaleis: Studio 54
19u30
20u00 - 21u00
Vr 3/9
Bijeenkomst
19u00
19u25 - 19u30
Ma 18/10
Bijeenkomst
19u00
19u25 - 19u30
Di 30/11
Bijeenkomst
19u00
19u25 - 19u30

3/2
7u00
3/2
23u00
3/2
01u30
3/2
01u30
3/2
23u00
3/2
23u00
3/2
17u00
1/1
19u00
3/2
23u30
3/2
7u00
W36
23u00
W43
23u00
W49
23u00

Brigitte W
--> richturen

Ambulanciers
2
Linda VDV

3
Kristin C

Linda VDV

Peter VT

Kristin C

Geert VH

Peter VT
vanaf 18u

Geert VH

Paul M
tot 16u

Mathieu R
Linda VDV
Walter VM
Kristina P

Yves P

Chris I

Emmy W

Heremans P

Peter VT

Peter VT
Geert V

Linda VDV
DGH

Mathieu R

Danielle/Bart
00u00

Chris I
Linda VDV

Tom V
Achilles VS
Peter VT
Emmy W
vanaf 15u
vanaf 15u
Heremans P Pieter-Jan VN Karen Cluysen Bart VDW
spoedarts?? vanaf 00u00

Linda VDV Pieter-Jan VN
--> richturen
Robby VA
Yves P
--> richturen
Peter VT
Linda VDV

Linda VDV
--> richturen
Kristin C

Verpleegkundigen
1
2
Peter VT
Viviane VL
DGH
DGH
Danielle N

Linda VDV

Peter VT
Linda VDV
shiftwerking is mogelijk
vroege

Guurt M
Achilles VS

Yves Peeters
Geert VH

Davy C

Elke T

Davy C

Elke T

Davy C
Paul M
Wim Pinet
Davy C

Elke T

Elke T

