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EditoriaalEditoriaalEditoriaalEditoriaal    

‘t AMBULANSKE ‘t AMBULANSKE ‘t AMBULANSKE ‘t AMBULANSKE Redactie: Vlamingenstraat 4, 2812 Muizen. ambulanske@rodekruismuizen.be 
De verantwoordelijke uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen aan  
advertenties tijdens het lopend contract. 

Zoals reeds dikwijls aangehaald krijgt onze Rode Kruis afdeling van niemand 
subsidies en moeten we dus steeds zelf zorgen voor onze nodige inkomsten. 
Aankoop en onderhoud van materiaal en uitrusting kost immers handenvol 
geld. Daarom een warme oproep om tijdens het weekend van 14 en 15  
september massaal aanwezig te zijn op ons beroemd en befaamd mosselfestijn. 
Alle informatie hierover vind u verder in dit blad. Het is een typische win-win 
situatie: u geniet van een lekker hapje en drankje en wij spijzen op die manier 
onze afdelingskas ! 
 
Wat zeker ook heel belangrijk is, is de bloedinzameling op donderdag 26  
september. Bloed is altijd noodzakelijk en regelmatig kampt men toch met een 
tekort – dus iedereen vanaf 18 jaar van harte welkom en heel veel dank in naam 
van alle zieken die het nodig hebben. 
 

Dr Jozef Dammans 
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Voorzitter 

    

September is traditioneel een erg drukke 
maand.  Zeker voor mensen met school-
gaande kinderen, maar ook voor Rode 
Kruis-Muizen. Zo is er een 
3de bloedinzameling gepland op donder-
dag 26 september om 18u.  Tijdens en 
na de zomer zijn de bloedvoorraden 
vaak erg laag, dus als je kan, kom dan 
zeker langs in de parochiezaal. 

Op woensdag 18 september start onze 
EHBO-cursus.  We geven een reeks van 
12 lessen, telkens op woensdagavond 
van 20 tot 22 u.  Wil je graag leren reani-
meren, een schaafwonde verzorgen, we-
ten wat te doen bij een hartaanval en nog 
zoveel meer? Blader dan even verder en 
schrijf je in! 

Verder maken we ons klaar voor 2020 
en mag je van ons dit najaar nog een 
oproep verwachten voor een gift aan 
onze afdeling.  Zoals gebruikelijk geeft 

elke gift vanaf € 5 recht op een dank-
kaartje en giften van 40  euro  of  meer 
geven ook recht op een fiscaal attest. 

Ook dit jaar hebben we je steun enorm 
hard nodig. Zo heeft bijvoorbeeld de 
hulpdienst van Rode Kruis-Vlaanderen 
nieuwe werkpakken, dus ook onze afde-
ling heeft een groot deel van zijn hulp-
dienstvrijwilligers voorzien van een 
splinternieuw werkpak.  Onze materialen 
moeten ook steeds vernieuwd worden. 

 

 

En dan, één van de hoogtepunten van 
het jaar voor ons: hét Mosselfeesthét Mosselfeesthét Mosselfeesthét Mosselfeest.  Op 
14 en 15 september kan je in Muizen 
weer terecht voor heerlijke mosselen, 
verse vol-au-vent of een visscho-
tel.  Voor kinderen voorzien we enkele 
aangepaste schotels en ook lekkere des-
sertjes mogen niet ontbreken op het me-
nu.  (Mijn persoonlijke favoriet is trou-
wens de verse rijstpap van Joséeke!!!) 
Zeg nu zelf, zo een keertje zelf niet ko-
ken of afwassen in die drukke maand én 
tegelijk ook onze afdeling steunen, dat is 
toch win-win, niet? Meer informatie 
i.v.m. de uren en reservatie vind je hele-
maal in het midden van dit Ambulans-
ke.  Ik hoop jullie daar te kunnen ont-
moeten. 

Je ziet het, we zitten niet stil. Ik hoop dat 
we op jullie steun mogen blijven rekenen 
tijdens onze activiteiten. 

Alvast heel erg bedankt en hopelijk tot 
snel! 

Emy 
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Zomer! Hoog tijd dus om onze jaarlijkse zomeractie nieuw leven in te blazen. 
Wie tussen 1 juli en 30 september 2019 drie of vijf afspraken tegelijk maakt voor 
plasma- of bloedplaatjesdonaties in diezelfde periode én doneert, wordt daarvoor 
beloond met een extra attentie. Maak een afspraak in het donorcentrum in je 
buurt. 
 
    

 

Bloedgeven 
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Jeugd Rode Kruis  
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Jeugd Rode Kruis  

Volg dan de cursus ‘Helpertje’ cursus ‘Helpertje’ cursus ‘Helpertje’ cursus ‘Helpertje’ van 10 tot 12 jaar bij het Jeugd Rode Kruis 
(JRK) Muizen. Deze uitgebreide cursus eerste hulp maakt jou in geen tijd een 
expert. Wat moet ik doen bij een ongeval? Wie moet ik verwittigen? Hoe 
moet ik reanimeren? Op deze en meer vragen ontdek je zelf het antwoord 
tijdens de cursus ‘Helpertje’. Je leert ook correct verschillende wonden verzor-
gen en je ontdekt wat er in een eerstehulprugzak thuishoort. Wij leren jouw 
alle kneepjes van het vak!  
Na de praktijktest kan je het Europees erkende brevet Helpertje behalen.  
 
Of volg de cursus ‘Junior helper’ cursus ‘Junior helper’ cursus ‘Junior helper’ cursus ‘Junior helper’ van 13 tot 15 jaar bij het Jeugd Rode Kruis 
(JRK) Muizen. Deze uitgebreide cursus eerste hulp maakt jou in geen tijd een 
expert. Wat moet ik doen bij een ongeval? Wie moet ik verwittigen? Hoe 
moet ik reanimeren? Wat doen hulpdiensten eigenlijk? Op deze en meer vra-
gen ontdek je zelf het antwoord tijdens de cursus ‘Junior helper’ . Je leert ook 
correct verschillende wonden verzorgen en je leert hulp bieden bij verschillen-
de aandoeningen. Wij leren jouw alle kneepjes van het vak!  
Na de praktijktest kan je het Europees erkende brevet junior helper behalen.  
 
Inschrijven? Inschrijven? Inschrijven? Inschrijven?     
Je kan je Kind inschrijven via ACT of vul een invulstrookje in en verstuur het 
of breng het binnen in het Rode Kruis-Muizen lokaal, Vlamingenstraat 4  
2812 Muizen. (hier zal ook de cursus plaatsvinden op zaterdag namiddag van 
13u30 tot 16u30) Deze strookjes vind je in het ambulanske of schrijf je online 
in via onze website/ Facebook pagina.  
Voor meer informatie kan je ons bereiken op het nummer 0478 01 32 43  
Opgelet voor de cursus dien je u in te schrijven voor 30 september30 september30 september30 september!  
—————————————————————————————— 
 

Cursussen JEUGD RODE KRUIS MUIZEN  
 

Inschrijving voor de cursus Helpertje of Junior helper (omcirkelen)  

Naam: .............................    Adres……………………………………… 

Tel.: .................................    E-mail:...…………………………………... 

Geb. datum:  ..…/……/………….  

Handtekening ouder(s)/voogd:  
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Jeugd Rode Kruis  
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Internationale samenwerking 

Om je een idee te geven wat het Tanzaniaanse Rode Kruis met de bijdrage van 
jouw afdeling kan doen om eerste hulp in het land te verbeteren, geven we graag 
de volgende voorbeelden. 

• 300 euro : 5-daagse opleiding van 1 vrijwilliger tot basishulpverlener 
                     40 boekjes basis eerste hulp op basis van AFAM 
                      (african first aid materials) 
 
• 1000 euro : 4 reanimatiepoppen 
                        1 family pack reanimatiepoppen 
 
• 3000 euro : 10-daagse opleiding van 3 vrijwilligers tot eerstehulplesgever 
                        1 projector om in de lessen filmpjes en presentaties te tonen 
                        2 eerstehulpposters op groot canvas 
 

Rode Kruis Muizen heeft € 300 gestort voor samen sterk Tanzania 
 

Samen sterkSamen sterkSamen sterkSamen sterk    
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EbolaEbolaEbolaEbola    

Internationale samenwerking 

Ook 1 jaar na uitbraak ebola in Demo-Ook 1 jaar na uitbraak ebola in Demo-Ook 1 jaar na uitbraak ebola in Demo-Ook 1 jaar na uitbraak ebola in Demo-
cratische Republiek Congo blijven no-cratische Republiek Congo blijven no-cratische Republiek Congo blijven no-cratische Republiek Congo blijven no-
den hoogden hoogden hoogden hoog    

Precies 1 jaar geleden brak ebola uit in 
de Democratische Republiek Congo, 
meteen de start van de tweede grootste 
u i tb r aak  oo i t  v an  de  z i ek -
te. De Internationale Rode Kruisfede-
ratie bereikte samen met het Congole-
se Rode Kruis sindsdien meer dan 1,3 
miljoen mensen. Daarnaast stond ze 
samen met de civiele bescherming in 
voor 5.722 veilige en waardige begrafe-
nissen van overleden zieken. Met meer 
dan 298.000 mensen gingen we in dia-
loog om zorgen, angsten en vragen 
van de gemeenschap te kennen. Hier-
op wordt de humanitaire hulpverlening 
verder afgestemd zodat het vertrou-
wen en de acceptatie van hulp toe-
neemt. Bovendien werden meer dan 
779.000 mensen door Rode Kruisme-
dewerkers gescreend, verspreid over 
14 gezondheidsinstellingen. 

Ook Belgisch Rode Kruis actiefOok Belgisch Rode Kruis actiefOok Belgisch Rode Kruis actiefOok Belgisch Rode Kruis actief    

Ook het Belgische Rode Kruis droeg 
het voorbije jaar zijn steentje bij en 
stuurde 3 hulpverleners naar Con-
go. Zij werden gestationeerd in Butem-
bo, waar ze het informatiebeheer coör-
dineerden. Zo moesten ze o.a. waken 
over de manier waarop data worden 
verzameld door vrijwilligers en mede-
werkers. Die data gaan bijvoorbeeld 
over het aantal begrafenissen die 
plaatsvonden of het aantal gemeen-

schappen die reeds sensibiliseringsses-
sies volgden. Eén van hen leidde een 
maand lang de basis in Mabalako, waar 
ongeveer 60 Rode Kruismedewerkers 
en -vrijwilligers actief waren. 

Uitbraak ebola in buurlanden voorko-Uitbraak ebola in buurlanden voorko-Uitbraak ebola in buurlanden voorko-Uitbraak ebola in buurlanden voorko-
menmenmenmen    

Het Internationale Rode Kruis zet zich 
niet alleen in DR Congo in om ebola 
te bestrijden, maar doet er ook alles 
aan om uitbraken in de buurlanden te 
vermijden. Specifiek in Zuid-Soedan, 
Oeganda, Rwanda & Burundi wordt 
sterk ingezet op preventie. In Burundi, 
Rwanda, Oeganda en Tanzania start 
het Belgische Rode Kruis - met steun 
van de federale overheid - deze maand 
nog met een nieuw rampenparaat-
heidsprogramma. Daar werken ze aan 
de ‘epidemic preparedness and con-
trol’: lokale verenigingen worden ge-
traind om signalen van ebola te her-
kennen en te rapporteren aan de juiste 
instanties, om eventuele uitbraken 
vroeg te ontdekken. 

Het Internationale Rode Kruis lanceer-
de in het begin van de ebola-uitbraak 
een oproep voor 39 miljoen euro. Mo-
menteel is hier slechts 13,7 miljoen van 
ingezameld. De Vlaamse overheid 
deed een schenking van 150.000 euro. 

 
 
 
 



14 

Inzet van Rode Kruisvrijwilligers in 
ebolagebied 

De Democratische Republiek Congo 
worstelt al een jaar met een ebola-
uitbraak. In die periode klom het do-
denaantal enorm. Het Rode Kruis gooit 
zich al van bij het begin in de strijd te-
gen het virus want ook in Congo zijn 
onze vrijwilligers actief. Maar wat doen 
ze daar precies? 

Sommige inwoners staan wantrouwig 
tegenover de hulpverleners, een hou-
ding die de bestrijding van het virus 
tegenwerkt. De Rode Kruisvrijwil-
ligers gaan daarom in gesprek met de 
lokale bevolking om zo misverstanden 
of geruchten de wereld uit te helpen. 
 
Het ebolavirus blijft zelfs na overlijden 
overdraagbaar. Daarom moet het li-
chaam van de overledene met voldoen-
de voorzichtigheid behandeld worden. 
De Rode Kruisvrijwilligers garanderen 
een veilige maar vooral ook respectvolle 
begrafenis voor alle slachtoffers. 
 

Ook voor psychosociale begeleiding 
zijn er Rode Kruisvrijwilligers aanwezig. 
Familieleden, buurtbewoners, patiënten,
… alle betrokkenen kunnen beroep 
doen op deze steun. 
 
De vrijwilligers ter plekke ondersteunen 
de lokale medische faciliteiten. Prakti-
sche kennis over het voorkomen of 
inperken van infectie helpt de veiligheid 
van deze instellingen te bevorderen 

Bron: www.rodekruis.be 

 

. 

EbolaEbolaEbolaEbola    
Internationale samenwerking 
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Vorming 
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Communicatie 

iiii iiii lililili     

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijblijvend vooraf  inschrijven  
Ten laatste : 12 september 2019 

aam     
 

antal p son n     
 

Zaterdag 14 september   uur:……….. 
Zondag 15 september  uur:……….. 

 

 
 

 
 
 

Totaal :  = 
 
 

Dit inschrijvingsformulier kan u ons b zo n 
 via e-mail : moss l n@ od uismuiz n.b  

via onze website : http //moss l n. od uismuiz n.b
of in onze b i nbus (Vlamingenstraat 4) 

Mosselen   x € 20 = 

Vol-au-vent   x € 15 = 

Noorse Visschotel   x € 15 = 

Kinder- Vol-au-vent   x € 8 = 

Curryworst   x € 5 = 

Dame Blanche   x € 3 = 

Coupe Brésilienne   x € 3 = 

Kinderijsje   x € 3 = 

Limburgse Vlaai   x € 3 = 

Huisgemaakte Rijstpap   x € 3 = 
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    “Meer dan 45 jaar geleden volgde ik de 
cursus ‘Helper’. In die tijd werden er nog 
veel motorcrossen gehouden in België – 
we hadden toen ook veel goede Belgen 
in de motorcross. Eén van de eerste 
events waar ik meehielp als hulpverlener, 
maakte iemand een ongelukkige val. 
Héél ongelukkig, want de man raakte 
met 'zijn bijzondere delen' in botsing 
met zijn stuur.” “Ja, die man schreeuwde 
het natuurlijk uit van de pijn. Dus wij 
liepen er snel met z’n tweeën heen. We 
zagen onze kans om ons te bewijzen, om 
die man zo goed mogelijk te helpen. 
Vergeet niet dat we net ons brevet ge-
haald hadden, hè! We legden hem op een 
brancard en brachten hem naar boven, 
naar het fort. Eenmaal boven zei hij: 
“Dank u voor de lift” en maakte zich uit 
de voeten. Die moet zeker gedacht heb-
ben dat we hem gingen castreren! 
(lacht)” “Nu, een motorcross heeft altijd 
twee reeksen. Tegen de tweede reeks was 
ons onfortuinlijk slachtoffer bekomen én 
won hij bovendien die reeks! Na afloop 
is hij ons toen in de tent komen bedan-
ken voor de goede zorgen. We hadden 
in feite niet zo heel veel gedaan, maar 
misschien was het wel onze morele steun 
die hem hielp om de overwinning te be-
halen. Toen de man de tent uitliep keken 
mijn kameraad en ik mekaar aan en zei-
den we: “Hier doen we ’t voor!” ” 
    
    
    
    
    

"Mijn Rode Kruiscarrière begon 10 jaar 
geleden, toen een klant in de kappers-
zaak waar ik stage deed een epileptische 
aanval kreeg. Ik wilde helpen, maar wist 
niet wat doen. Gelukkig liep het goed af, 
maar zoiets wilde ik nooit nog meema-
ken. Ik zocht mijn weg binnen het Rode 
Kruis en kwam in Muizen terecht, nadat 
ik de eerstehulpcursus voor volwassenen 
had gevolgd. Ik herinner me nog goed 
hoe warm ik ontvangen werd door de 
toenmalige voorzitter, Wilfried. Als jong-
ste lid van de afdeling ontpopte ik me al 
snel tot een gedreven vrijwilliger. Ik 
maak er nu een erezaak van om meer 
jongeren de weg te wijzen naar het Rode 
Kruis. Ondertussen ben ik afdelingsver-
antwoordelijke en nog steeds actief bij 
de hulpdienst, maar zet ik me ook in 
voor verschillende werkgroepen. Zo 
boekten we met de werkgroep diversiteit 
al mooie resultaten bij het Jeugd-Rode 
Kruis. Mijn passie om anderen te helpen 
wordt alleen maar groter. Het is door die 
gedeelde passie dat ik hier ook de liefde 
van mijn leven heb gevonden. Ellen is 
niet alleen mijn lief, ze is ook onze ad-
junct-verantwoordelijke. We streven er-
naar kinderen en hun ouders spelender-
wijs met het Rode Kruis laten kennisma-
ken, en hebben samen het label 
“Jeugdwerk voor allen” mogen ontvan-
gen. Het doet me een plezier het Rode 
Kruisverhaal te verspreiden en anderen 
te helpen!"  
    

 
 

Helpen helptHelpen helptHelpen helptHelpen helpt    
Communicatie 
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Helpen helptHelpen helptHelpen helptHelpen helpt    
Communicatie 

Ik kom uit een familie van Rode 
Kruisvrijwilligers! Mijn grootvader 
heeft mee onze afdeling opgericht, 
en mijn nonkel was er ook lang 
voorzitter. Ik ben er dus vanzelf 
ingerold en begon bij Jeugd Rode 
Kruis, waar ik trouwens tijdens mijn 
eerste stickerverkoop mijn man heb 
leren kennen!" 

"Tijdens de stickerverkoop vorige 
jaar zag ik een grote bende fietsers, 
een jeugdvereniging of zo, het kruis-
punt heel snel naderen. Eén van hen 
had kapotte remmen en kon niet op 
tijd stoppen voor het rode licht. De 
auto’s op dat kruispunt misten hem 
op nog geen haar, maar die jongen 
reed wel een glazen voordeur in en 
zat onder de snijwonden. Samen 
met een omstaander – ik was de eni-
ge aanwezige hulpdienstvrijwilliger - 
hebben we de fietser verzorgd in 
afwachting van de ambulance.  

Als stickerverkopers op de baan krij-
gen we regelmatig kritiek, maar ik 
denk dat iedereen toen blij was dat 
we er toch stonden. We kregen ach-
teraf zelfs complimenten: door die 
jongen de juiste verzorging te geven 
hebben we erger kunnen voorko-
men." 

"Dan weet je natuurlijk weer waar je 
het allemaal voor doet, maar het zit 
‘m ook vaak in de kleine dingen, 
hoor. Ik hou er echt van nieuwe 
mensen te ontmoeten tijdens onze 
cursussen. De lovende reacties over 
onze Zorgbib die ik via-via te horen 
krijg doen mij ook deugd." 
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Artikelen verkoopArtikelen verkoopArtikelen verkoopArtikelen verkoop    
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Artikelen verkoopArtikelen verkoopArtikelen verkoopArtikelen verkoop    
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Deel 2: Oog in oog met de oorlog 

Kleine helden, grote missieKleine helden, grote missieKleine helden, grote missieKleine helden, grote missie    

 Tijdens de bombardementen op  
Antwerpen werden de jongens van 

 het baby corps mannen 
Francis Delgoffe 

 
Ik ging enkel naar huis om mijn kleren 
en ondergoed te verwisselen en om een 
warm bad te nemen. De bunker werd 
alleen verwarmd door een klein kachel-
tje, een duveltje, maar we voelden de 
kou niet. Ons eten gingen we vaak met 
een triporteur afhalen in het hulphospi-
taal van het Rode Kruis in het Sint-
Vincentiusziekenhuis. Als we ons wil-
den ontspannen, konden we terecht in 
de Rode Kruiskantine aan de Elisa-
bethlei of bij één van clubs in de buurt: 
de American Red Cross Club in de An-
cienne Belgique, de Engelse 21 Club in 
de Elisabethzaal en de Canadese Maple 
Leaf in het huis Osterrieth. Ik herinner 
me nog dat ik bij de Amerikanen voor 
het eerst donuts heb gegeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik herinner me ook nog zeer goed de 
V2 die op 27 november 1944 op het 
drukste kruispunt van Antwerpen viel. 
Onze eerste ploeg was uitgerukt om de 
gewonden van de bominslag op het 
Instituut der Dames van het Christelijk 
Onderwijs aan de Lange Nieuwstraat te 
verzorgen en naar hospitalen over te 
brengen. Net toen werden we opgeroe-
pen voor een nieuwe bominslag op de 
Frankrijklei, ter hoogte van de De Key-
serlei en de Teniersplaats. Ter plaatse 
lagen overal lijken, het was een weer-
zinwekkend bloedbad, waarbij 128 bur-
gers en 26 militairen werden gedood en 
209 burgers en 113 militairen gewond 
raakten. Samen met de Rode Kruis-
hulppost van het Centraal Station pro-
beerden we de gevangenen zo goed 
mogelijk op te vangen. 
 
Bron: overgenomen uit kleine helden, grote missie, het 
Belgische Rode Kruis tijdens de tweede wereldoorlog 
met toelating van de rijksarchivaris 
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AfdelingscomitAfdelingscomitAfdelingscomitAfdelingscomité        
Functie Naam E-mail Telefoon 

Voorzitter 
 

Emy Lamon voorzitter@ 
rodekruismuizen.be 

0479 90 92 78 

Erevoorzitter Wilfried De Cock  015 41 82 15 

Erevoorzitter - 
Ere Hoofdarts 

Dr. J. Dammans  
 

 

Penningmeester Veerle Cammaer penningmeester@ 
rodekruismuizen.be 

015 43 50 87 

Afd. Verantw. 
Hulpdienst 

Mia Van Zaelen hulpdienst@ 
rodekruismuizen.be 

0479 23 88 72 

Secretaris  secretariaat@ 
rodekruismuizen.be 

 

Econoom Jan Maerevoet econoom@ 
rodekruismuizen.be 

015 43 16 23 

Internationale  
Acties 

 internationale.acties@ 
rodekruismuizen.be 

 

Afd. Verantw. 
Vorming 

 vorming@ 
rodekruismuizen.be 

 

Afd. Verantw. 
Bloedgeven 

Ken Rochtus bloedgeven@ 
rodekruismuizen.be 

0479 33 65 88 

Afd. Verantw. 
JRK 

Brandon Peeters jeugd.rode.kruis@ 
rodekruismuizen.be 

0478 01 32 43 

Afd. Verantw. 
Communicatie 

 communicatie&werving@ 
rodekruismuizen.be 

 

Zorgbib Fabienne Geens zorgbib@ 
rodekruismuizen.be 

0492 92 83 87 
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Hulpdienst 
DodentochtDodentochtDodentochtDodentocht    

Meer dan 9.000 deelnemers bereiken 
de eindmeet van de Dodentocht  

In Bornem is de vijftigste editie van de 
Dodentocht geëindigd. De wandelaars 
kregen tot half tien de tijd om de 100 
kilometer lange tocht uit te lopen. 
13.000 mensen gingen de uitdaging 
aan, en daarvan hebben er 9.755 de 
eindmeet gehaald. De organisatie is 
tevreden. 

De deelnemers kwamen dit jaar uit 
maar liefst 38 landen. De oudste is 91, 
de jongsten zijn 15. Nog opmerkelijk: 
35 deelnemers hebben donderdag de 
Dodentocht naar aanleiding van de 
jubileumeditie al eens in omgekeerde 
richting afgelegd, 28 onder hen willen 
daar vrijdagavond nog de échte Do-
dentocht aan toevoegen. 

“We zijn zelf verrast door de enorme 
belangstelling dit jaar voor de 50e edi-
tie. Jammer genoeg zorgt dat er ook 
voor dat we veel mensen moesten wei-
geren", zegt woordvoerster Ilse Robyn. 
"Omwille van veiligheidsredenen kun-
nen we echt niet meer dan 13.000 deel-
nemers aan. Sommige wegen zijn te 
smal en veel mensen vroegen sowieso 
om het niet te groot te laten worden. 
Sinds vorig jaar hebben we een deelne-
merslimiet." 

 

 

 

In totaal zette de organisatie 1.300 vrij-
willigers in om alles vlot te laten verlo-
pen, onder meer in controle- en hulp-
posten onderweg en als seingevers op 
kruispunten. Het Rode Kruis leverde 
300 vrijwilligers, die de 13.000 wande-
laars hielpen waar nodig. De wande-
laars hadden vooral last van blaren en 
spierpijn. Er werden in totaal 2.500 
verzorgingen uitgevoerd. 6 mensen 
werden naar het ziekenhuis gebracht. 

De Dodentocht ging vrijdag omstreeks 
21 uur van start. De deelnemers  waren 
vanaf zaterdagochtend 7 uur - niet 
vroeger, want het is geen wedstrijd - 
welkom aan de finish. Wie rustig wilde 
stappen, had tot 21 uur de tijd om bin-
nen te komen. 

Bron: vrt.be 
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DodentochtDodentochtDodentochtDodentocht    
Hulpdienst 

De 50ste editie van de Dodentocht is 
alweer voorbij. De kilometers zijn ge-
wandeld, de voeten en benen zijn ver-
zorgd. Ruim 300 Rode Kruisvrijwil-
ligers stonden 24 uur lang klaar om de 
13.000 wandelaars te helpen waar no-
dig. In totaal werden zo'n 1600 verzor-
gingen geregistreerd in één van de elf 
hulpposten langs het parcours. Dat zijn 
er 600 minder dan vorig jaar. Dat komt 
onder andere door enkele opgaves in 
het regenachtige begin van de tocht en 
de inschrijvingsstop, waardoor er 1000 
deelnemers minder aan de tocht be-
gonnen. 

De wandelaars hadden vooral last 
van blaren en spierpijn. Ook de ver-
moeidheid speelde enkele van hen par-
ten. In totaal werden 6 mensen naar 
het ziekenhuis overgebracht. De Do-
dentocht verliep in het algemeen rustig 
– het weer en de kleine hoeveelheid 
neerslag boden dan ook bijna ideale 
weersomstandigheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om alle wandelaars de beste zorgen te 
kunnen bieden, voorzag het Rode 
Kruis: 
• 12 liter ontsmettingsmiddel 
• 1200 naalden 
• 27 AED-toestellen 
• 2400 wondpleisters 
• 100 brancards 

• 5300 kompressen 
 

 

Rode Kruis-Muizen hielp mee in de 
hulppost te Lippelo. 
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Deze wijkmeesters zorgen voor het verdelen van dit Ambulanske 

De WijkmeestersDe WijkmeestersDe WijkmeestersDe Wijkmeesters    

    

Bloedinzamelingen Bloedinzamelingen Bloedinzamelingen Bloedinzamelingen     
telkens van 18u telkens van 18u telkens van 18u telkens van 18u ----    20u3020u3020u3020u30    

                    
    

Donderdag 26 september 2019Donderdag 26 september 2019Donderdag 26 september 2019Donderdag 26 september 2019    
Donderdag 19 december 2019Donderdag 19 december 2019Donderdag 19 december 2019Donderdag 19 december 2019    

Naam Naam 

Maerevoet Els Van Ackere Martine 

Van Bulck Hilde Van Zaelen Mia 

Koninckx Erik Vanderelst Marie-Louise 

De Cock Kim Castermans Dries 

Geivaerts Frederik Vanduffel Han 

Maerevoet Jan Tuypens Valerie 

Janssens Karin Roels Magda / Jacops Ingrid 
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UUUUITLEENDIENSTITLEENDIENSTITLEENDIENSTITLEENDIENST    HULPMIDDELENHULPMIDDELENHULPMIDDELENHULPMIDDELEN:  :  :  :      
uitleendienst@rodekruismuizen.be, 015 42 17 71  
Consulent: Consulent: Consulent: Consulent: Steven Verdrengh, Laurierlaan 11, Muizen, 0498 24 82 51 
Hulpconsulent: Mia Van Zaelen 0499 26 80 76 
                         Frederik Geivaerts 0493 57 85 95 

DDDDEEEE    HHHHULPDIENSTULPDIENSTULPDIENSTULPDIENST: : : :  
Verantwoordelijke:Verantwoordelijke:Verantwoordelijke:Verantwoordelijke: Mia Van Zaelen, Muizen, 0479 23 88 72 
Adj. Verantw: Adj. Verantw: Adj. Verantw: Adj. Verantw: Magda Roels, Bonheiden, 0479 37 98 22 
Toetredingsvoorwaarden:   
+16 jaar zijn / opleiding willen volgen 
Oefening elke 2de en 3de dinsdag van de maand van 20u tot 22u. 

ZZZZORGBIBORGBIBORGBIBORGBIB 
Verantwoordelijke:Verantwoordelijke:Verantwoordelijke:Verantwoordelijke: Fabienne Geens, 0492 92 83 87 

VVVVORMINGORMINGORMINGORMING::::    
Contactpersoon : Contactpersoon : Contactpersoon : Contactpersoon : Emy Lamon, vorming@rodekruismuizen.be, 0479 90 92 78    

BBBBLOEDLOEDLOEDLOED    GEVENGEVENGEVENGEVEN::::    om de 3 maanden (zie data binnenin)  
Verantwoordelijke: Verantwoordelijke: Verantwoordelijke: Verantwoordelijke: Ken Rochtus, Werfheide 12, Hofstade, 0479 33 65 88 
 

JEUGDJEUGDJEUGDJEUGD    RODE KRUIS:RODE KRUIS:RODE KRUIS:RODE KRUIS:    
Verantwoordelijke:Verantwoordelijke:Verantwoordelijke:Verantwoordelijke: Brandon Peeters, 0478 01 32 43 
Adj. Verantw: Adj. Verantw: Adj. Verantw: Adj. Verantw: Ellen Peeters 
 

Onze Diensten Onze Diensten Onze Diensten Onze Diensten     
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 Elektriciteit - Sanitair 
Ontstoppingen - Ruimingen  

Lekdetecties - Cameracontroles 
Afvoer– en rioolrenovatie  

Nattehofstraat 107a - 2800 Mechelen 
℡℡℡℡ 015 43 34 64  -  ���� 015 46 05 55 -   0495 57 26 41 

 www.lnb-bvba.be - info@lnb-bvba.be 



MUIZEN 

LOKAAL:  Vlamingenstraat 4 

                        2812 Muizen 

 

Tel + Fax:  015 42 17 71 

Bankrek:  BE56 0682 1728 6188 

E-mail: info@muizen.rodekruis.be 

Website: http://muizen.rodekruis.be 

Giften:         BE54 0682 0670 4397 

ELKE DINSDAG  

VANAF 20 UUR 

 

Het kan! 

Viermaal per jaar 
(Voor data,  

zie elders in dit blad)  

    

ONZE DIENSTEN 

 

Zorgbib 

Vorming 

Hulpdienst 

Uitleendienst  

Bloedvoorziening 

Sociale Hulpverlening 

Internationale Samenwerking 


