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Civiele Bescherming
Reeds meerdere malen werd in de geschreven- en gefilmde pers melding gemaakt van deze dienst, denk maar aan de
opgravingen in de huizen van dominee
Pandy, van Marc Dutroux en laatst nog
de zoektocht naar de vermoorde dame in
het Luikse. Spijtig genoeg is bij deze
dienst niet allemaal “rozengeur en maneschijn” cfr. de verdrinkingsdood van
een vrijwilligerduiker van de 5de mobiele
eenheid van Crisnee nabij Luik
(opzoeking van de vermiste meisjes).
Men kan zich nu de vraag stellen wat is
de CIVIELE BESCHERMING eigenlijk dan wel?
De Civiele Bescherming is een Federale
hulpdienst welke ressorteert onder de
FOD Binnenlandse Zaken afdeling Civiele Veiligheid. Naast de Brandweerdienst vormt de Civiele Bescherming een
belangrijk instrument in de bestrijding
tegen ernstige rampen of ongevallen.
Men spreekt hier over een federale
dienst, welke rechtstreeks onder het gezag van de Minister van Binnenlandse
Zaken geplaatst is en die belast is met de
hulpverlening aan de bevolking in geval
van catastrofen, rampen en schadegevallen. De Civiele Bescherming is belast
met het verstrekken van logistieke versterking inzake personeel en materiaal
aan de verschillende hulpdisciplines zoals
er zijn de brandweerdiensten,de medische hulpverlening en de politie. In de
meeste rampenplannen is de Civiele Bescherming verantwoordelijk voor de logistieke discipline 4 en hulp aan de disci-

pline 1 (reddingswerken) in de strijd tegen
grote branden, in de strijd tegen vervuiling,
de waterbevoorrading, reddingsacties en opruimingswerken bij instortingen of ontploffingen (cfr. Leffingen – Gil-Enghien), verkeers- of spoorwegongevallen (cfr. Pecrot –
Buizingen) bescherming van goederen tijdens stormen en overstromingen, humanitaire interventies in het kader van BE-FAST en
ook het opsporen van vermiste personen in
het kader van een gerechtelijk onderzoek.
De Civiele Bescherming intervenieert :
- ambtshalve, in geval van rampen
(aardbevingen, wervelstormen….) of catastrofen (spoorwegongevallen, vliegtuigrampen….) of bij schadegevallen (branden, ontploffingen, verkeersongevallen, ..)
- wanneer de plaatselijke overheden niet over
geschikte of over voldoende hulpmiddelen
beschikken.
- op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de desbetreffende Provinciegouverneurs, van een Burgemeester of
van hun vertegenwoordigers.
In tegenstelling tot de Brandweer kan de
burger geen rechtstreeks beroep doen op de
Civiele Bescherming. De burger verwittigt de
dienst 100 / 112 die vervolgens, indien nodig
beroep zal doen op de Civiele Bescherming.
De verschillende diensten en eenheden bevinden zich op de volgende locaties. Naast
een hoofdbestuur te Brussel en een school te
Florival zijn er vier permanente of mobiele
eenheden ( Liedekerke, Brasschaat, Ghlin en
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Crisnee) en de twee grote wachten ( Jabbeke en Neufchâteau). Een grote wacht heeft de zelfde taken als een permanente eenheid, doch met een kleinere personeelsbezetting. De eenheden zijn 24u op 24 bemand door beroepspersoneel, eventueel indien nodig aangevuld met vrijwilligers.
Voor Vlaanderen zijn er drie permanente eenheden voorzien; nl. : Liedekerke voor de provincies Oost-Vlaanderen
en Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; Brasschaat voor de provincies Antwerpen en Limburg;
Jabbeke voor de provincie West-Vlaanderen
In totaal zijn er bij de Civiele Bescherming ongeveer 600 beroepsmensen en om en bij de 2000 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn ondergebracht in een aantal voorposten. Iedere voorpost is een uitvalsbasis voor eventuele interventies en is
een opleidingscentrum voor de vrijwilligers verbonden aan de voorpost. Deze beschikken over voertuigen en materieel.
Alle eenheden bezitten hetzelfde basismateriaal, doch elke eenheid heeft zijn specialisatie en ook het materieel hiervoor; zo is de permanente eenheid van Crisnee gespecialiseerd in Speleo-Ongevallen (Speleo-Secours). De permanente
eenheid van Ghlin werk nou samen met het DVI-team (Disaster Victim Information Theam) van de Federale Politie.
De permanente eenheid van Liedekerke heeft als specifieke taak de NBC-ongevallen (ongevallen van Nucleaire -, Biologische -,en Chemische aard). Jabbeke wordt specifiek ingezet voor de vervuiling van de Noordzee. De permanente
eenheid van Brasschaat wordt voorbehouden voor al wat industriële branden en polluties aangaat in de Antwerpse
haven.
Uit het tijdschrift van de Civiele Bescherming : volgende nieuwsbrief : de historiek van de Civiele bescherming

Algemene Ledenvergadering
27 maart 2011
Zondag 27 maart 2011 hield het 8 Mei Comité regio Mechelen zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
onder ruime belangstelling.
Het bestuur werd opnieuw verkozen, de werking van het voorbije jaar en de toekomstige activiteiten werden toegelicht, alsook de financiële toestand.
Het bestuur dankt de aanwezigen en alle andere leden voor de steun en hun inzet.
Tentoonstelling Fort van Breendonk

Passieve getuigen. Schuldige getuigen
Lente - Zomer 2011
Tijdens de lente van 2011 zal de artiste uit de Elzas, Francine Mayran, een reeks schilderijen tentoonstellen rond het
thema deportatie met als titel “Passieve getuigen. Schuldige getuigen”. Ze schildert de gedeporteerden, de overlevenden,…
Niettegenstaande ze geboren is na de Tweede Wereldoorlog, voelt Francine Mayran de nood om een spoor achter te
laten van de Shoah, dit verleden waarin zoveel slachtoffers vielen, maar waar ook overlevenden en nakomelingen van
zijn.
Zij stelt de verantwoordelijkheid in vraag van de getuigen van de geschiedenis. Door haar schilderijen, alsook door
haar geschriften, wil zij aan de slachtoffers opniew hun statuut van man of vrouw teruggeven.
Door middel van haar teksten probeert ze opnieuw het woord te geven aan diegenen die er niet meer zijn. Ze wil hen
voor ons opnieuw gestalte geven en ons vragen om nooit meer onze ogen te sluiten, om ons nooit meer te gedragen
alsof de realiteit niet bestaat, om nooit meer een drama te laten gebeuren dankzij onze onverschilligheid.
In http://www.fmayran.com/sitev2/monde-7.html#men
Zoals ze zelf uitlegt: “Het gaat niet om de tragedie van het Joodse volk, niet om die van de zigeuners, het is onze eigen
geschiedenis, het is de tragedie van alle oorlogen waarin mensen worden uitgeroeid, van alle onderdrukkingen, van
elke vorm van terreur, van elk soort holocaust.”
Bron : www.breendonk.be
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Het 8 Mei Comité nodigt u uit voor de toneelvoorstelling

Getreinde Wanhoop
Auteurs: Dirk Dobbeleers en Marc Hendrickx
Productie: Frans Ceusters
Actrice: Saartje Van Houtte

Vrijdag 9 september 2011
Deuren: 19u.30 - Aanvang 20u. stipt

CC Mechelen - Auditorium - Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen
Voorverkoop vanaf 1 augustus 8 € - inkom 9 € (ter plekke)
Inschrijven door storting op rekeningnummer 979-7828670-96 van het inkomgeld - de kaarten liggen dan aan de inkom.
Graag “naam - Toneel” vermelden.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog nadert. Eva Bauwens moet zich aanmelden voor
een werkkamp in Duitsland. Ze duikt onder, maar wordt ontdekt, opgepakt en
op een trein gezet. Wat is de bestemming van de trein? De wanhoop, zoals zovele voorgangers?
Of is er een uitweg? De treinreis verloopt alleszins niet zonder gevaren.
Geallieerde vliegtuigen bombarderen, vele reizigers sterven door honger,
kou en ellende. Overleeft Eva?
De oorspronkelijke productie was een van de vier genomineerden voor de
theaterprijs voor jeugdstukken van de VVTS en was ondermeer te zien in het
vermaarde In Flanders Fields museum te Ieper en in het Belgische
legermuseum in het Brusselse Jubelpark.
Na 4 jaar succesvol gelopen te hebben als monoloog en meer dan 100 keer
gebracht te zijn door actrice Kathleen De Ridder, verdween Getreinde wanhoop
van de planken.
Maar zo had het publiek het niet begrepen…
Beide auteurs kregen keer op keer de vraag of Getreinde wanhoop
echt niet meer terugkwam. Uiteindelijk werd de voorstelling daarop
najaar 2008 hernomen. Tegelijk verscheen ook het boek opnieuw,
in een prachtige cover.

De nu al meer dan vijf jaar aanhoudende belangstelling zegt veel over de ijzersterke kwaliteiten van deze
sobere, elke toeschouwer rakende oorlogsvoorstelling.
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Niet vergeten!!!

Overlijdens

Donderdag 21 juli 2011 : Nationale Feestdag - Herdenking
te Mechelen - 11u Te Deum en 11.45u - Herdenkingsplechtigheid
Zondag 7 augustus 2011 : Plechtigheid MeenselKiezegem
Zondag 4 september 2011 : Bevrijding stad Mechelen
Zondag 25 september 2011 : Bedevaart Fort van BreendBreendonk - 14u30
Vrijdag 11 november 2011 : Herdenking wapenstilstand

François De Coster – politiek gevangene en
nationaal voorzitter NCPGR
Jozef Dobbelaere
Jan Goovaerts-Verhulst
Michel Marchal
Gilbert Monbalieu
Christa Van Praet
Arthur Van Troyen

Vernieuwing lidmaatschap 2011

Het bestuur wenst de families innige deelneming

Voor wie het lidgeld 2011 nog niet betaald heeft.
Uw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes
als in het verleden onze doelstellingen te
realiseren.
Opgelet: de lidgelden werden licht aangepast :

Filmdagen
La Rafle

. 2 €: student
. 10 €: gewoon lid
. 15 €: steunend lid
. 25 €: erelid
Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving van
het lidgeld in ‘Mededeling’ Lidgeld 2011 (en indien u
dat in het verleden nog niet zou gedaan hebben) uw
geboortedatum, adres en eventueel e-mailadres te
vermelden. Dit om onze bestanden aan te vullen en
om u de nieuwsbrief zonder problemen te kunnen toesturen.
Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer
979-7828670-96 van het 8 Mei Comité regio Mechelen. Alvast onze dank.

Proficiat Michel LERICHE !

Op 7, 9 en 10 november 2011 houden we onze
jaarlijkse filmvoorstelling voor de Mechelse scholen.
Ditmaal vertonen we de film ‘La Rafle’ over de
arrestatie van 13.000 Joden, hun samenbrengen in
de Vélodrome d’Hiver, om daarna gedeporteerd te
worden naar concentratie– en vernietigingskampen.
Elk jaar trachten we andere thematiek van WOII
te vertonen en van daaruit een debat met overlevenden te voeren. Onze filmvoorstellingen kennen
een stijgend succes en steeds meer Mechelse leerlingen en scholen nemen eraan deel. Vorig jaar
ongeveer 600 leerlingen!
We nodigen ook onze leden uit op de filmvoorstelling. Daarvoor kunnen ze contact opnemen
met het secretariaat. Er zijn vertoningen op maandagnamiddag 7 november, woensdagvoormiddag
9 november en donderdagvoor– en namiddag 10
november.
Meer info via het secretariaat.

Commandant Michel LERICHE voert al sinds jaren
een niet-aflatende strijd om de Belgische vlag te
doen wapperen op de Romboutskathedraal waar ze
thuishoort.
Het 8 Mei Comité regio Mechelen steunt zijn strijd
en terechte vraag en feliciteert hem voor zijn actie!

Rekeningnummer 8 Mei Comité regio Mechelen : 979-7828670-96 (rek. nr. IBAN: BE65 9797 8286 7096 BIC: ARSPBE22- - website : www.8meicomitemechelen.be

