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DE EUROPESE ONTMOETING VAN DE 
JEUGDBRANDWEER in LUIK OP 19 MEI 2012 

•  DE JEUGDBRANDWEERSCHOOL VAN DE PROVINCIE LUIK 

•  DE JEUGDBRANDWEER IN BELGIE 

Meer dan 1500 jongeren ingeschreven in de NL – FR – BXL 
brandweerdiensten 

319 leden van de jeugdbrandweer wonen tijdens het schooljaar 
2011-2012  regelmatig de sessies bij die georganiseerd worden in de 
brandweerdiensten van Luik (2), Hoei, Verviers, Waremme, Aywaille, 
Limbourg, Kelmis en Sankt-Vith. 

•  DE JEUGDBRANDWEER IN EUROPA 

Meer dan 900 000 jonge brandweerlieden 

http://www.cfwb.be/


DE EUROPESE ONTMOETING VAN DE 
JEUGDBRANDWEER in LUIK OP 19 MEI 2012 

De bijeenkomst wordt georganiseerd van vrijdag 18 mei 2012 tot zondag 
20 mei 2012 op de site van de Halles des Foires de Coronmeuse – de 
locatie die voorzien is voor de wereldtentoonstelling van 2017. 



http://www.cfwb.be/


Voorlopig programma 

 

Vrijdag 18 mei 2012 

 
Vanaf 14u: onthaal van de Belgische en Europese delegaties 

Vanaf 17u: installatie en logement in de verblijfhal 
Vanaf 19u: contactavond en welkomstmaal 

http://www.cfwb.be/


 

Zaterdag 19 mei 2012  
 

Doorlopend: expositie van het materieel van de brandweer en de Civiele 
Bescherming 
 

Vanaf 10u: openingsceremonie in hal nr. 1 met alle Europese delegaties 
van de jeugdbrandweer en de jeugdbrandweer van het 1ste, 2de en 3de jaar 
in aanwezigheid van hun familie.  
 
Vanaf 10u30: protocollaire vergadering in aanwezigheid van de Belgische, 
de provinciale en lokale, alsook de buitenlandse overheden om de 
slaagattesten uit te reiken aan de jeugdbrandweer van het 1ste en het 2de 
jaar alsook de brevetten en de prijzen aan de jeugdbrandweer van het 3de 
jaar; 
 
Vanaf 13u30: organisatie van publieke activiteiten en challenges 
(wedstrijdjes) in hal nr. 1 en op de ruimtes buiten 
 
Om 18u: slotceremonie en uitreiking van de prijzen van de challenges 
 
Vanaf 19u: ontmoetingsavond van de jeugdbrandweer en uitwisseling van 
ervaringen. 

Voorlopig programma 



 

Zondag 20 mei 2012  
 
Vanaf 10u: excursies die de buitenlandse delegaties van de jeugdbrandweer 
de toeristische troeven van de provincie Luik laten ontdekken: de site van 
Blegny Mine, het circuit van Francorchamps, de Hoge Venen, de Territoires de 
la Mémoire, … 

 
Vanaf 10u: congres van de brandweerlieden georganiseerd op de site van 
de Halles des Foires in samenwerking met de beroepsverenigingen (Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers et 
Unions Provinciales, BVV - Brandweer Vereniging Vlaanderen) om de 20ste 
verjaardag van de brandweerschool van de provincie Luik te vieren.  

Voorlopig programma 
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