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RESINFO is een maandblad van de
Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.
Traditiedrager van de Kringen Reserve Officieren van

Brugge

Ieper

Westhoek

NUTTIGE ADRESSEN

Voorzitter :

Kol (R) LYCKE André
Prinses Charlottestraat 9
8670 Oostduinkerke-Koksijde
Tel : 058 23 49 09
andre.lycke@scarlet.be

Ondervoorzitter : Cdt (R) LONCKE Ivan
regio Brugge
Steenkaai 33 bus 6
8000 Brugge
Tel : 050 35 71 27
ivan.loncke@skynet.be

Ondervoorzitter : Ere LtKol DECLERCQ René
regio Ieper
Kalfvaart 18
8900 Ieper
Tel : 057 36 45 15
rene.declercq@telenet.be

Ondervoorzitter : Maj (R) BEYTS Marc
regio Westhoek Werkzaamheidstraat 122
8400 Oostende
Tel : 059 70 87 32
marc.beyts@scarlet.be

S1 :

Cdt v/h Vlw (R) D'HONDT Koen
Timmermansstraat 32
8000 Brugge
Tel/Fax : 050 34 87 66
koen.dhondt@telenet.be

S3 :

Maj (R) PATTYN Peter
Weststraat 26
8420 De Haan
Tel : 059 23 57 47
ijsbar.rene@telenet.be

S4 :

Cdt (R) VERHELST Ignace
Pr. Pattynstraat 14
8870 Kachtem
Tel/Fax : 051 31 77 54
info@ikbv.be

S5 :

Cdt (R) WAEYAERT Mario
Klaverstraat 1
8600 Diksmuide
Tel : 051 50 27 97
mario.waeyaert@scarlet.be

RAAD VAN EER
Voorzitter :
Leden :

Ere LtKol CASTELEYN Geert (050.31.97.96 - geert.casteleyn@admb.be)
Ere LtKol BYL Valentin (0477 74 49 90 - bylvalentin@skynet.be)
Ere Cdt CASTELEIN Eric- (050 21 67 88 – eric.castelein@scarlet.be)
Ere Cdt DALED Jozef (050 38 18 82 – 0499 74 10 30 - jozef.daled@telenet.be)
Ere LtKol DEWANCKER Gaby (057 33 44 65 - gabriel.dewancker@base.be)
Ere LtKol MOUTON Luc (058 51 44 50 – luc.mouton3@telenet.be)
Ere LtKol ROELS Dirk (059 70 75 69 – d.roels1@telenet.be)
Ere LtKol ROOSE Jacques (059 50 52 15 - ackro@telenet.be )
Ere LtKol VANDENBROUCKE Daniel (057 21 70 83 - vandenbroucke.daniel@telenet.be)

Lid worden van de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen kan door jaarlijks
een bijdrage van € 17,50 te storten op rekeningnummer 775-5820834-79.
REDACTIE RESINFO
Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Kol (R) LYCKE André (andre.lycke@scarlet.be). De oorspronkelijke inzender blijft
verantwoordelijk voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel. Het redactieteam wordt gevormd door de leden van de Raad van
Bestuur.
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Woordje van de voorzitter
Kol (R) LYCKE André

Beste reservist of sympathisant,

Recent werden in mijn gemeente vijf oorlogsmonumenten beschermd. De Vlaamse Minister van
Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois is binnen zijn bevoegdheden ons militair erfgoed aan het
bewaken of zeggen wij als militair dan niet eerder beschermen of is het verdedigen …
Wat wel vaststaat is dat vele beleidsbeslissingen al volop kaderen in de „2014-2018‟ gedachte. Niet
alleen de overheid maar ook de bedrijfswereld ziet in deze herdenkingsperiode een meerwaarde.
Naast het beschermen van oorlogsmonumenten en het opzetten van topevenementen in 2014-2018
moet de time-after nog meer dan voorheen bewaakt worden. Om die uitdaging waar te maken kunnen
wij als reservisten heel veel troeven op tafel gooien. In de eerste plaats wachten wij niet tot 2014-2018
om eervol aanwezig te zijn op herdenkingen. Ik hoor zeggen en zie vaak zelf veel te veel dat op
plechtigheden enkel reservisten aanwezig zijn. Actieve reservist, reserve in de reservepool of in
acares gegooid of eervol het reservekader verlaten; we zijn er, getrouw aan onze eed. Jammer dat
vele militairen van het beroepskader zich van hun zwakste kant tonen. Als er niets mee te verdienen is
komen zij niet af. Santé!
Terug naar de time-after. Als je de tijdsbalk durft uitleggen dan staan in 2014-2018 veel reservisten
voor een uitdaging! Zij gaan „en masse‟ de reserve verlaten, maar hen kennende zullen zij zeker klaar
staan om nieuwe engagementen op te nemen. Veel verbroederingen van oudstrijders, weggevoerden,
e.a.,… zien op dat ogenblik hun ledenaantal quasi op nul terugvallen. Wie gaat dan de tradities verder
zetten? Uiteraard zal dit op een andere wijze moeten opgevat worden. Waarschijnlijk zal de rijpere
leeftijd van onze reservisten de laatste oudstrijders laten inzien dat zij het met een gerust gemoed
kunnen overlaten aan hun opvolgers. Ontegensprekelijk zullen zij aan de herdenkingen een nieuw
elan en actuelere invulling willen geven. Het project “Nooit meer Oorlog” van onze collega Cdt (R)
Stefaan Vergaerde volgt al een mooi traject; met wat sleutelwerk en de nodige inspanningen van alle
betrokken partijen komt dit project zeker in aanmerking om verder in de scholen te worden
uitgedragen. Maar evengoed zal op lokaal vlak een overkoepeling moeten gebeuren. De Entente in
Ieper en Brugge bewijzen dat groeperen kan zonder de eigenheid te verliezen.
Ik ben fier over de inzet van een aantal leden van onze groepering. Zij zorgen, met de mondigheid en
organisatietalenten die wij kennen bij ons reservisten, meer en meer voor de sturing van
plechtigheden. Want op termijn zal het niet meer kunnen dat er elke week wel weer ergens een
plechtigheid in de gemeente moet verzorgd worden. Ware het niet beter lokaal te bundelen maar
waarbij er met het nodige respect voor het verleden een zinvolle invulling wordt gegeven aan de
overdracht van de boodschap aan de volgende generaties …

LYCKE André
Kolonel in de Reserve
Voorzitter
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Inhoud
Kalender
Vlagprotocol
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Actua Defensie
TIR FDD
Bevorderingen & onderscheidingen
Jogging for Life
Familiedag
Nieuws uit de regio‟s
Vierdaagse van de IJzer
Veteraneninstituut
Nieuwjaarsreceptie

2
3
4
4
4
5
5
9
11
12
13
15
16
18
20

KALENDER

DTG
04 16.30 Jun 10
14 19.45 Jun 10

Activiteit

Locatie

Extra info

01 16.30 Okt 10
03 xx.xx Okt 10
11 20.00 Okt 10

Fort des Dunes
Ieper, Menenpoort : met neerlegging
krans door GRWV
Raad van Bestuur
CCMP Ieper
Raad van Bestuur
CC Mar (Sint Kruis)
Nationale Militaire Competitie
2 Wing Tac – Basis Florennes
Belgische Reservekader
TIR .22LR
Fort des Dunes
Familiedag
Nieuwpoort
Raad van Bestuur
14 A (vergaderzaal Jaunet)

08 19.45 Nov 10
08 20.15 Nov 10
19 19.00 Nov 10
13 20.00 Dec10

Last Post
Raad van Bestuur
Korpsmaaltijd
Raad van Bestuur

14 20.15 Jun 10
13 20.00 Sep 10
23 – 24 Sep 10

TIR .22LR
Last Post

tot +/- 19.00 uur
in militair uniform
iedereen welkom
iedereen welkom
S3 GRWV - KNVRO
S3 eenheid
tot +/- 19.00 uur
zie volgende ResInfo
iedereen welkom

Ieper, Menenpoort
in militair uniform
CCMP Ieper
iedereen welkom
Blauwe Zaal – Marinekazerne Oostende
CC Mar (Sint Kruis)
Iedereen welkom

VLAGPROTOCOL
Juni - oktober

De Belgische driekleur wordt in de komende maanden op volgende dagen gehesen :
(JSO-R/Protocol 09 Feb 99)

 06 juni
 11 juni
 02 juli
 11 juli
 21, 22 en 23 juli
 11 september
 24 oktober
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verjaardag Z.M. de Koning
verjaardag van H.M. Koningin Fabiola
huwelijksverjaardag van HH. MM. de Koning en de Koningin
Feest van de Nederlandstalige cultuurgemeenschap (zowel de vlag van
de gemeenschap als de nationale vlag worden gehesen, met voorrang
voor de nationale vlag)
Nationale Feestdag
verjaardag van H.M. Koningin Paola
dag van de Verenigde Naties
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De Reserve, onze reserve !
Kolonel Jean-Claude CARLIER, Nationaal Directeur van de Reserve

Je zit nu in de reservepool !
Wie in de reservepool is terechtgekomen kreeg recent een schrijven van Defensie met een
raadplegingdocument om uw desiderata kenbaar te maken in het vooruitzicht van een
nieuwe affectatie.
Wat moet je doen om een nieuwe affectatieeenheid te vinden ?
Op de website van Defensie / reserve : de openstaande posten per provincie en per eenheid
raadplegen (overeenkomstig uw persoonlijk profiel).
Contact opnemen met de eenheid teneinde hun verwachtingen met betrekking tot de
gevraagde functie te bespreken en vraag of je kandidatuur op basis van je profiel in
overweging kan genomen worden.
Het raadplegingdocument in te vullen (Bijlage B aan het schrijven van Defensie of ook via de
website van Defensie / reserve te downloaden) om je desiderata kenbaar te maken volgens
eigen prioriteit en dit terug te sturen naar HRG-DNR – DNR-G tegen uiterlijk 30 juni 2010.

Vanaf 30 juni 2010 worden de opengestelde posten
afgesloten en niet langer zichtbaar op de website

ACTUA

Terreinoefening in Frankrijk
Van 12 tot 23 april namen zo'n
zevenhonderd Belgische militairen deel aan
de grootscheepse terreinoefening Fortel
rondom Mourmelon, in de Franse
Champagnestreek.
Het merendeel kwam van de 1ste Brigade, het
11de Bataljon Genie en het 2/4 Regiment
Jagers te Paard.
Samen met de Franse en Duitse troepen
waren ongeveer achtduizend militairen
ontplooid in de streek. In een fictief scenario
trachtten ze met infiltratie- en vorderingstechnieken een bevriend gebied te ontzetten dat de
vijand innam. Tegelijk trainden ze hun vaardigheden voor evacuatieopdrachten. De
belangrijkste aandachtspunten waren de internationale samenwerking en de onderlinge
verstandhouding tussen de infanterie en de pantsertroepen.
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Godetia terug van Afrikareis
9 april 2010 was voor de families van de
Godetia-bemanning een heugelijke dag.
Na twee maanden zending keerde de Godetia
(commando- en logistieke steunschip) terug
naar zijn thuishaven in Zeebrugge. Het schip
voer twee maanden langs de kusten van
West- en Centraal-Afrika en deed er
verschillende havens aan waar ze
hulpgoederen aan de lokale bevolking
verdeelde.
In het kader van het programma 'African
Partnership Station' leidde de bemanning van de Godetia ook 34 Afrikaanse instructeurs op.
Zij kregen vorming in de kustwachttaken, waarbij de klemtoon op de veiligheid ligt. Met die
opleiding moeten de Afrikaanse marine op termijn zelf in staat zijn om piraterij, illegale
visvangst, drugs- en mensenhandel via de zee te bestrijden. Het is de eerste keer dat een
Belgisch schip die taak op zich neemt. Maar naast de opleiding van anderen, werkte de
bemanning zelf ook een druk trainingsprogramma af. Schietoefeningen, brandbestrijding,
calamiteiten (incidenten die schade aan het schip brengen, bvb. lekkages) stoomden de
voltallige bemanning klaar voor iedere situatie.
In totaal legde het schip 11.300 zeemijlen (+/- 21.000 km) af en bezocht het havens in
Marokko, Gambia, Kameroen, Congo (Brazzaville), Democratische Republiek Congo, Benin,
Senegal en Portugal.

54ste Militaire Wereldkampioenschap Veldlopen in Oostende
Op 11 maart organiseerde Defensie samen met de VZW Crosscup het Militaire Wereldkampioenschap
Cross Country in Oostende en dat in het sportpark „De Schorre‟. Op het programma : drie disciplines
korte cross heren 4.550 m, dames 4.550 en lange cross heren 11.550 meter. Zo‟n 300 atleten uit meer
dan twintig landen zetten er hun beste beentje voor EN twee van onze leden reservisten !
De Cdt (R) Roelens Dirk en Cdt (R) Laridon Nico werden bij deze gelegenheid afgedeeld bij het CISM
(Conseil International du Sport Militaire). Voor Nico lagen de werkzaamheden in het secretariaat van
het CISM in het Mil Kamp te Lombardsijde. Dirk werd coördinator in het sportpark De Schorre te
Oostende-Stene Via een gunstige wind kregen wij een verslag van hun activiteiten in handen …
gezien de niet alledaagse opdracht is een publicatie in ResInfo zeker op zijn plaats.
“Ma 08 Mrt 10. Na het opstellen van onze verbindingen met het Militair Commando WestVlaanderen, worden de eerste contacten gelegd met de andere medewerkers om waar
nodig te kunnen inspringen bij de verschillende taken van deze mensen. De meeste
deelnemers van de 24 deelnemende landen dienen vandaag afgehaald te worden van op
de luchthavens Charleroi, Zaventem of Luik met de beschikbare Mil bussen. Deze
bewegingen worden in ons secretariaat door 2 personen van het MCG gecoördineerd.
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Bij de aankomst krijgt
iedere land zijn eigen LO
toegewezen, een pakket
met de Accreditation
cards en toeristische
informatie over Oostende.
Op de Accreditation cards
wordt vermeld tot welke
zones de drager toegang
heeft. Iedereen krijgt een
logement toegewezen in het kwartier Lombardsijde of Koksijde. De Chiefs of Mission
kunnen hun intrek nemen in een hotel te Oostende. Ook werd er in het kwartier een
deelnemersbar ingericht en kan men in de internet corner in het secretariaat zijn mails
ophalen
Di 09 Mrt 10. Om 08.15 Briefing met alle LO’s om
het verdere verloop van de wedstrijd toe te lichten.
Ieder LO krijgt per dag een gedetailleerd
programma, zodat deze op tijd hun ploegen
kunnen inlichten wanneer deze wanneer, waar en
in welke kledij dienen aanwezig te zijn. In de
voormiddag krijgen de atleten de kans om voor het
eerst te trainen op het parcours. Vertrek om 09.15
verplaatsing met MP begeleiding naar het
Sportpark De Schorre te Stene.
Ter voorbereiding van de Openingsceremonie
krijgen wij nog een korte briefing. Zijn alle
nationale vlaggen van de deelnemende landen
aanwezig en beschikken wij over de CD met de
nationale hymne
Om 11.30 Mov Down naar Lombardsijde en
Koksijde. In de namiddag kunnen hebben de
delegaties vrij tot 18.15 : tijdstip om te vertrekken
voor de openingsceremonie die opgeluisterd wordt
door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine. Na
verschillende toespraken van de organiserende
instanties, het open verklaren van de wedstrijd en het hijsen van de Belgische driekleur
en de officiële CISM-vlag kunnen we terugkeren naar de verschillende kwartieren.
Wo 10 Mrt 10. Om 09.15 begeven alle LO’s samen met hun teamcaptains en delegatiehoofden naar B- Koks om de Preliminary (Technical) meeting bij te wonen. Verwelkoming
door Major General Dr. Gianni GOLA (President of CISM Athletics Council) en Major
General Guy BUCHSENSCHMIDT (LOC Co-President). Iedereen krijgt info over het
wedstrijdverloop en worden de startplaatsen geloot. De atleten focussen zich op de
voorbereiding van het WK
Do 11 Mrt 10. Om 08.00 wordt het secretariaat van het CISM geopend op het Sportpark
De Schorre te Stene Oostende, daar alle activiteiten zich vandaag daar zullen afspelen.
De eerste wedstrijd start om 10.00 gevolgd door de uitreiking van de eerste drie
individuele prijzen. De start van de laatste cross wordt om 13.45 gegeven.
De atleten vertrekken na hun wedstrijd terug naar hun kwartier en komen tegen 18.15
terug naar De Schorre voor de prijsuitreiking en de Closing Ceremony.

RESINFO – Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw

-7-

Om 18.00 wordt Prins Filip
ontvangen door Gouverneur Paul
Breyne, Burgemeester van
Oostende Jean Vandecasteele en
de Militaire Commandant WestVlaanderen Kolonel Vlieger Rudy
Theys.
Om 19.00u is het dan zover. De
uitslagen worden voorgelezen en
de verschillende atleten worden
naar voor geroepen om hun trofee
in ontvangst te nemen.
Na de uitreiking van alle prijzen
wordt aan Prins Filip het Groot Lint
van de CISM toegekend. Dit is de
hoogste onderscheiding die door de CISM wordt uitgereikt. In 1962 werd het Groot Lint
toegekend aan Koning Boudewijn. België lag in 1948 mee aan de basis van de oprichting
van de CISM, en sinds
meer dan 50 jaar zijn de
administratieve zetel en
het permanent secretariaat
van deze organisatie in ons
land gevestigd.
Op het einde van deze
plechtigheid maken wij als
Reserve Officier deel uit
van de escorte welke de
vlag van de CISM strijkt,
om zo het einde van deze
wedstrijd te symboliseren.
Vr 12 Mrt 10. Vandaag vertrekken de verschillende ploegen terug naar hun thuisland.
Sommigen reeds heel vroeg in de morgen, anderen in de loop van de dag. Ook op het
secretariaat wordt alles verzameld en opgekuist.
Ik denk dat we mogen spreken van een geslaagde organisatie, zonder veel problemen en
dankzij de inzet van volgende actoren:
- Coördinatieteam ACOS Ops & Training
- Vzw Crosscup
- Leden van het CISM
- Militair Commando Provincie West-Vlaanderen
- Stad Oostende
- Militaire Politie en de versterkingen vanuit de omliggende eenheden
Door onze aanwezigheid kon er vlug gereageerd worden om aan plots opduikende
problemen een oplossing te geven … het waren leerzame dagen.
Verslag Cdt (R) Laridon Nico
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Schiettraining
Fort des Dunes

Met enige vertraging kunnen wij de globale resultaten 2009 van de tweemaandelijkse
schiettraining in Fort des Dunes publiceren. In het overzicht weerhouden wij enkel de
Belgische schutters.
Graag een dankwoordje aan de schutters … wie tot op heden de stap niet heeft gezet om te
komen schieten wordt van harte uitgenodigd. Afspraak elke eerste vrijdag van de pare
maanden.
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aannemer
metsel- en betonwerken
voeg- en karweiwerken
leggen van opritten en terrassen
plaatsen van vloeren en faiences
Vlaanderenstraat 6, 8680 Koekelare
Tel. & fax 051 58 18 53 – gsm 0475 62 42 76
bouwwerkenvanhaverbeke@hotmail.com of bouw.vg@hotmail.com

Artisanaal & biologisch ijs voor zowel particulier, verenigingen, horeca, catering en distributie

ijs rené
Leopoldlaan 22
8420 De Haan
059 23 57 47 & 059 23 54 53
www.ijsrene.be info@ijsrene.be
Ambachtelijk ijs op grootmoeders wijze gemaakt met uitgelezen producten
.
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Alle nieuwtjes omtrent familie, bevordering of eervolle onderscheidingen van onze leden
vinden hier hun vaste plaats. Is er bij u op dit vlak nieuws te rapen dan hadden wij dit graag
vernomen via één van de contactadressen terug te vinden op bladzijde 2.
Bevordering(en)
Werd op 28 maart 2010 benoemd in de graad van kapitein-commandant in het
reservekader in het korps van de pantsertroepen : Reservekapitein Beyens Walter.
Eervolle onderscheidingen – Nationale Orden
Werden op 15 november 2009 bevorderd tot Officier in de Kroonorde de Reservekapiteinscommandanten De Ryck Yves, Laridon Nico en Malbrancke Patrick.
Als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen werd op 15 november
2009 het Militair Kruis van 1ste klasse verleend aan Reservemajoor Lammens-De Ly Dirk.
Als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan het land bewezen werd op 15 november
2009 het Militair Kruis van 2de klasse verleend aan Reservekorvetkapitein van de diensten
Vandeputte Bernard.
Het Militair Ereteken van 1ste klasse voor anciënniteit werd op 15 november 2009 verleend
aan Reserveadjudant Devlieghe Didier.

07 april 2010 : Herdenking gesneuvelde militairen sinds WO II
Met een speciale vlaggengroet worden in CCMP (Competentiecentrum Steunmaterieel en
Producten) te Ieper de militairen gesneuveld sedert WO II ieder jaar op 07 april herdacht.
Op deze plechtigheid wordt er steeds een delegatie van de Koninklijke Entente Ieper, waar
de GRWV eveneens deel van uitmaakt, uitgenodigd om deel te nemen aan deze
plechtigheid.
De talrijke vaandeldragers van de
vaderlandslievende verenigingen die
behoren tot de Entente geven deze
plechtigheid bijzondere luister.
Ere LtKol Daniël Vandenbroucke,
voorzitter Entente Ieper en lid van de
Raad van Eer van de GRWV, en Ere
LtKol René Declercq, secretaris Entente
Ieper en ondervoorzitter GRWV regio
Ieper, voerden de delegatie van de
Entente aan.
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JOGGING FOR LIFE
bos ~ strand ~ duin
Elke zondagmorgen vrije loop, zwemmen en militair
joggen (sit-ups, push ups, springen, enz).
RV en START om 10.00 uur aan Wielingbad (Wenduine)
Kostpriis € 1,50 (senioren: € 1,25).Voor verdere info => Ere LtKol BYL Valentin.

Jogging for Life … startte in maart 1977 en nog bezig in 2010 dat is 33 jaar 8

Militaire Jogging de zondagmorgen, met start en aankomst aan het "Wielingenbad" te
Wenduine. De jaren 70 waren glansjaren voor de Kringen van Reserveofficieren in WestVlaanderen. Mogelijkheden genoeg om aan vervolmakingprestaties deel te nemen in de
Westhoek, de streek van Ieper & Kortrijk en uiteraard aan de kust (Wenduine met zijn bos,
duinen ,strand enz.). Wie herinnert zich niet de talrijke Oefeningen "Lekkerbek" (21 edities in
totaal) ?
De nationale militaire competities en CIOR waren een uitdaging voor onze West-Vlaamse
reserveofficieren. Besloten werd wekelijks een zondagmorgen training te organiseren om
zowel de FYSIEK, de TECHNIEK als de THEORIE te oefenen. Waar kon het beter dan in de
streek van Wenduine. WIELINGENBAD werd een begrip, starten om 10 uur; richting strand,
spionkop, watertoren, bos duinen en zwembad. Zelfs hadden we er een koordenpiste,
oefenden granaatwerpen, zochten natuurlijke hindernissen op en konden zwemmen en dat
in linnen kledij met bottines. De resultaten kwamen er jaren na elkaar, 1ste en ereplaatsen,
bekers, tinnen schotels, ontvangsten op het
Provincie Commando en we leverden ook een 7 tal
topfiguren voor de CIOR. Ik durf zeggen meer dan
150 reserveofficieren of misschien zelf meer
hebben kennis gemaakt met "de watertoren" (en
die staat nog ieder week op het programma). Ik
ben fier te mogen terugblikken … maar we doen
nog steeds verder.
In september 2010 sluit het Wielingenbad voor een
zestal maanden voor renovatie. Zullen we nog
thuis zijn in het nieuwe complex? WE HOPE !
Mijn hartelijkste dank aan de vele vrienden
reserveofficieren, hun deelnemende dames en/of
hun kinderen die hier getraind hebben. Hun inzet,
discipline, hebben mij de "PUSH" gegeven voort te
doen nu al 32 jaar, steeds met de leuze in
gedachten "Men is nooit genoeg getraind: fysiek,
techniek, mentaal, enzovoort … en dat geldt niet
alleen voor het militaire.

Komaan, kom nog eens naar Wenduine, aangepast programma voor iedereen.
Hartelijk ,"thanks", vooral voor mijn medewerker van het eerste uur Ere Cdt Lucien
Langenbick) en "till we meet again".
Ere LtKol BYL Valentin
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FAMILIEDAG
Cdt (R) WAEYAERT Mario

Dit jaar spreiden wij de familiedag over een periode van drie maanden namelijk van 27 juni
tot 30 september 2010.
Het is werkelijk de moeite om een
stukje, juist achter onze kust te
ontdekken met keuze uit twee
omlopen: een fiets- en of een
wandeltraject.
Afstanden
zijn
ongetwijfeld voor iedereen haalbaar.
Jong en of jonger, oud en of ouder
kunnen zonder geoefende benen
deelnemen.
Tevens is het een kans om "Ter
Duinen" – mijn werkgever – eens te
bezoeken. Ter Duinen is stilaan een
statussymbool aan het worden in
België.
Op zondag 03 oktober 2010
organiseren
wij
de
effectieve
familiedag. Op die dag leggen wij het
volledig parcours – in groep – af.
Onder de vele deelnemers van de
zoektocht wordt niet minder dan
5.000 euro aan prijzen verdeeld. Wie
weet zijn er straks deelnemers vanuit
onze groepering die gaan lopen met
één van de vele hoofdprijzen.
Hopelijk ontmoet ik vele of alle lezers
van ResInfo in de streek van
Nieuwpoort met fiets of
de
wandelschoenen?

Wacht niet tot de laatste dag om deel te nemen; doe het ASAP.

Veel succes.

Mario WAEYAERT
Cdt (R)
Officier S5
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NIEUWS UIT ONZE “REGIO’s”

Naar jaarlijkse gewoonte wordt door de Entente Ieper, in samenwerking met het stadsbestuur van Ieper en het Militair
Plaatscommando Ieper, een herdenkingsplechtigheid ingericht ter gelegenheid van de Bevrijding van de stad Ieper op 06
september 1944 door de Eerste Poolse Pantserdivisie.
Een delegatie van het stadsbestuur en Oud-strijders uit onze zusterstad Saint-Omer zal eveneens aanwezig zijn.
Programma op
09u30
10u20
11u00
11u20
11u30
13u30

zondag 05 september 2010
Plechtige eucharistieviering in de Kathedraal van St- Maarten en St- Niklaas.
Optocht naar de Belgisch en Pools Monument en Franse Gedenkplaat.
Speciale Last Post onder de Menenpoort.
Defilé, schouwing en ontbinding vóór het Stadhuis.
Academische zitting, gevolgd door receptie aangeboden door het Stadsbestuur.
Feestmaal in restaurant de Palingbeek. Kostprijs : ongeveer 40 € / persoon

De personen die geen deel wensen te nemen aan de eucharistieviering kunnen om 10u15 aansluiten bij de ingang van de
Kathedraal. Voor deelname aan de plechtigheid is geen inschrijving vereist.
Namens het Uitvoerend Comité Entente Ieper,
Ere LtKol Vandenbroucke Daniël - voorzitter & Ere LtKol Declercq René - secretaris
Ter info :
Het Koninklijk Verstandhoudingskomitee van Vaderlandslievende Verenigingen Oudstrijders en Gelijkgestelden van Stad
Ieper (KVVVOG Stad Ieper), in de volksmond “Entente Ieper” genoemd, is een overkoepelende vereniging. Deze vereniging
organiseert op vraag van hun leden, d.w.z. de samenstellende verenigingen, of op vraag van het stadsbestuur Ieper meerdere
vaderlandslievende plechtigheden per jaar in groot Ieper. Daarnaast probeert ze ook steeds met een zo groot mogelijke
delegatie vlaggendragers aanwezig te zijn op vaderlandslievende plechtigheden op uitnodiging van andere instanties.
De Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen maakt eveneens deel uit van deze overkoepelende organisatie.

Ypres Memorial Tattoo
In aanloop naar de grote herinneringsevenementen 2014 – 2018 wordt te Ieper de eerste
Ypres Memorial Tattoo ingericht. Dit evenement wordt georganiseerd door de Ieperse
doedelzakband Ypres Surrey Pipes & Drums in samenwerking met het stadsbestuur van de
Stad Ieper, Defensie en de Last Post Association.
Het juiste programma ligt nog niet vast maar nu al is de deelname verzekerd van nationale en
internationale harmonieën, groepen en pipes & drums bands, waaronder Schotse en Poolse.
Waar :
Grote Markt te Ieper
Wanneer :
26 september 2010 vanaf +/- 16.45 tot 19.15 (nadien „speciale‟ Last Post)
Toegangsprijs (zitjes) en meer gegevens : zie website Ypres Surrey Pipes & Drums (www.yspd.be)
De geïnteresseerden kunnen hun emailadres doorzenden aan Ere Luitenant-kolonel René Declercq (
rene.declercq@telenet.be ). Zodra de evenementfolder onder digitaal formaat beschikbaar is, zal deze dan
doorgestuurd worden.
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Overlijden van Jean-Pierre Beyen, voormalig
schietstandbewaarder.
ste

Op 11 maart 2010 overleed 1 Korporaal-Chef Jean-Pierre Beyen
onverwachts terwijl hij aan het wandelen was met zijn hond. Wij kennen
Jean-Pierre als de voormalig schietstandbewaarder, zeg maar conciërge
van de Garnizoensschietstand van Steenbrugge. Velen onder ons hebben
daar menig schot gelost, eerst op de eerste vrijdagavond van elke maand
en later op zaterdagochtend.
Jean-Pierre was beheerder van de schietstand van mei 1995 tot aan zijn
pensioen op 1 oktober 2002.
Even mijmeren over de schietstand van Steenbrugge !
Op vrijdag konden alle reservisten van de provincie steeds vuren met bijna alle lichte wapens die in
het Belgisch leger voorhanden waren, zoals SAFN, FAL, MG, UZI, GP en op het laatst ook met de
FNC. Oudere deelnemers hebben waarschijnlijk nog met andere wapens zoals Vigneron of Thompson
gevuurd. Met de “lange” wapens werd er op 100 meter gevuurd, met de “korte” op 25 meter, dit steeds
op zowel olympische en gevechtsschijven. De wapens werden „geleverd‟ door de toenmalige Marine
van St-Kruis; later mochten we de wapens gebruiken van het 51 Bn Log te Sijsele.
De vrijdagavonden werden georganiseerd door de voormalige Kring Reserveofficieren Brugge onder
auspiciën van het Provinciecommando en we begonnen met vuren nadat we ons hadden
ingeschreven, een luttele 20 of 50 frank hadden neergelegd als tussenkomst in de administratiekosten
en een plastic kaartje hadden ontvangen met onze respectievelijke lijn en schietbeurt. Op bepaalde
vrijdagen waren er soms meer dan 100 schutters en diende een tweede lijn op het scorebord te
worden gebruikt. Met je kaartje met daarop je lijnnummer, bvb B4 of J1, begaf je je dan naar één van
de twee standen achteraan. Afhankelijk van welke steuneenheid ons de wapens leverde, vuurden we
met Uzi en GP (van de Zeemacht te Sint-Kruis) of met FAL en MG (van Sijsele of Zedelgem).
Elk jaar hield de schootsdirectie een prijsuitreiking onder de schutters die regelmatig hadden
deelgenomen en voldoende treffers in het zwart hadden. Dat zijzelf ook steeds in de prijzen vielen,
hoorde er natuurlijk bij.
Ten laatste om 22 uur viel het laatste schot en werden de wapens gekuist, alhoewel velen de
kruitdampen eerst dienden weg te spoelen aan de toog, waar Jean-Pierre de ganse avond in de weer
was met het serveren van koffie en cola en nadien met pils en soep. Na het vuren en het kuisen van
de wapens, de controle door de wapenmeester en het opruimen werd er nog ruim nagepraat aan de
ste
bar of aan tafel. Jean-Pierre was 1 Korporaal-Chef en had bij het Regiment Paracommando gediend
en kon goed meepraten wanneer later op de avond de zwaardere verhalen ten berde kwamen. Ook
waren de meeste deelnemers niet
gehaast, ook Jean-Pierre niet die net
De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
naast de schietstand woonde en er
Schietstand van het Ministerie van Landsverdediging
was dus altijd tijd voor nog een
Oude Kortrijkstraat nr. 9. Het vrijstaande gebouw beslaat de hele
laatste “tournee”. Nadat de laatste
oostzijde van het driehoekig plein. Brede baksteenbouw uit het einde van
pint was opgedronken, gingen
de 19de eeuw. Militaire architectuur van twee bouwlagen onder pannen
sommigen nog iets eten aan de
zadeldak. De muuropeningen zitten gevat in segmentboognissen.
Kruispoort of nog eens richting
Gekoppelde vensters op de begane grond en bolkozijnen op de
binnenstad, niet zonder rendez-vous
verdieping met arduinen deelzuiltjes. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk.
te hebben gemaakt voor de
volgende maand.
Maar op een bepaalde dag had iemand van de Generale Staf in Evere gezien dat een marsbevel
categorie 2 eigenlijk niet bestond en dat we dus niet meer op vrijdagavond onbezoldigd konden vuren.
Vanaf dan moesten we op zaterdag vuren, maar nu met marsbevel “categorie 1” en dus betaald. Dit
was een maatregel die doorgedrukt werd door Evere alhoewel niemand van de deelnemers of de
organisatie hiervoor vragende partij was. Ook werd de frequentie van 10 schietbeurten naar slechts 6
per jaar gebracht. Mede doordat de zaterdag voor vele regelmatige deelnemers minder geschikt was
dan de vrijdagavond, verminderde het aantal deelnemers en werd de frequentie terug verminderd
naar slechts 3 schietbeurten per jaar. Dit volgde reeds een trend binnen de krijgsmacht dat er steeds
minder belang werd gegeven aan schootstraining en dat er steeds minder eenheden uit de provincie
en daarbuiten gebruik maakten van de Garnizoensschietstand. Hierdoor kon men bezuinigen door in
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het bestaande aantal schietstanden te snoeien en was het lot van Steenbrugge bezegeld. Maar meer
dan waarschijnlijk hadden, met een woonwijk in de buurt, ook politieke belangen een aandeel in het
einde van “den Tir”.
Herinneren we ook dat de schietstand meermaals werd gebruikt voor de memorabele oefeningen
Noordzee & Maple Leaf met zowel reservisten van bij ons als internationale deelnemers uit Nederland,
Verenigd Koninkrijk, USA, Frankrijk, Duitsland en Italië.
Koen
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ARDROX® - ARDROX AV® - NAFTOSEAL®
Chemische specialiteiten voor een brede waaier van industrieën en voor
gespecialiseerde toepassingen in transport, luchtvaart en defensie.
Producten voor oppervlaktebehandeling, reiniging, corrosiebescherming en nietdestructief onderzoek, volgens nationale en internationale specificaties.
www.aerospace.chemetall.com

Chemetall N.V.
Satenrozen 1 A, Bus 1
B-2550 Kontich
Tel: +32 (0)3 450 3710
Fax: +32 (0)3 450 3770

Info.benelux@chemetall.com

Alain en Gerda Roose – Claeys
Zeedijk 82
8430 MIDDELKERKE
Telefoon : 059 30 00 36

Auberge du Tarnon

Les Vanels - 48400 Vébron - France
Tel. / Fax : +33 / (0) 4.66.44.00.05
http://perso.wanadoo.fr/auberge-du-tarnon

Gelegen in de uitlopers van het Centraal
massief, In het uiterste zuiden van het
departement Lozére, op de grens met de Gard,
vindt u het dorp Vébron, vlakbij het nationaal
park van de Cevennes.
Bernadette Vanbelleghem & Peter Vergeyle
verwelkomen u graag in een rustige omgeving.
Kamer 2 personen : € 39,00 / nacht , ½ pension
: € 38,00 / persoon / nacht

ZAKENKANTOOR BONNE

Agentschap 'Fintro’
Erkend Verzekeringsmakelaar CDV nr. 45.828
Schaakstraat 66 te 8310
Sint-Kruis ( BRUGGE )
Tel. :050 / 35.27.02 Email : stefan.bonne@skynet.be
Fax :050 / 37.03.55 Website :www.fintro.be
Hypothecaire leningen aan de beste voorwaarden
voor aankoop, bouw, verbouwing of herfinanciering
transparante voorstellen
zeer soepele kredietopeningen
vrijblijvende offerte met persoonlijke afspraak
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Veteraneninstituut eert gesneuvelde
Belgische militairen met website

Het Instituut voor Veteranen heeft een officiële website ingehuldigd waarop alle 146 Belgische
militairen die sinds 1960 gesneuveld zijn, geëerd worden met hun foto, persoonlijke fiche en
dossier. "Zo kunnen we op permanente basis eer betonen aan onze gesneuvelde landgenoten
en de herinnering aan hen levendig houden", zegt voorzitter van het Instituut André Lejoly over
www.vetera.be/gesneuveld.
Sinds het ontstaan van België in 1830 zijn er ongeveer 50.000 landgenoten gesneuveld tijdens een
militaire operatie.
Omdat er de laatste jaren minder doden gevallen zijn, raakten de gesneuvelden van na 1960 wat in de
vergetelheid, legt Lejoly uit. "Vorig jaar besloten we de nagedachtenis van de 50.000 gesneuvelden in
ere te houden. We begonnen met de 146 gesneuvelden sinds 1960 op te zoeken en online te
plaatsen op de website. Op termijn willen we alle gesneuvelde Belgen met naam en dossier op onze
site plaatsen, zodat iedereen zijn voorouders in uniform kan terugvinden", aldus Lejoly. "Maar dat is
een enorm werk, dat nog jaren in beslag zal nemen." Het "online monument" heeft ook een link met de
socialenetwerksite Facebook, waar surfers fan kunnen worden van een omgekomen militair. Tijdens
de voorbije vijf dagen, toen de website nog niet officieel online was, maakten al 630 mensen zich fan.
(ROJ)
Woensdag 7 April 2010 | by

Het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO) drukt de nationale erkentelijkheid van
België uit voor alle personen die hun gezondheid, leven of tijd opofferden en
opofferen voor de natie tijdens grote conflicten, zoals:
 de twee Wereldoorlogen
 de Korea-oorlog
 buitenlandse missies in het kader van de NAVO, de VN of België.
Om die nationale erkentelijkheid uit te drukken, is het Instituut voor Veteranen-NIOOO belast
met drie opdrachten:
1. terugbetaling van medische zorgen
2. morele en sociale ondersteuning
3. het doorgeven van Herinnering
Het Instituut voor Veteranen-NIOOO is een parastatale van het type B, geplaatst onder de
voogdij van de Minister van Defensie.

Korvetkapitein Surmont schrijft boek over IJslandvaart en visserij
'Door de mazen van het net' heet het boek van Korvetkapitein Joris Surmont. Het beschrijft op
belangwekkende wijze het leven aan boord van kotters en IJslandtrawlers. Het neemt de lezer mee in
authentieke verhalen over hard werken, weinig slaap, volle visruimen en turbulente
kabeljauwoorlogen. De auteur behandelt ook verschillende visserijtechnieken en actuele thema's
zoals het Europese visserijbeleid, visserij-intensiteit en alternatieve vangstmethodes.
Het boek biedt al deze waardevolle informatie uit de eerste hand. Na het doorlopen van de
visserijschool werkte Oostendenaar Joris Surmont van zijn vijftiende tot zijn tweeëntwintigste op vier
visserijschepen, waarvan twee IJslandtrawlers. Daarna stapte hij over naar Defensie. Hij diende als
technisch officier op de fregatten Westdiep, Wandelaar en Wielingen. Tegenwoordig is Korvetkapitein
Surmont 'hoofd toezicht contracten varend materieel'.
Divisieadmiraal Jean-Paul Robyns schreef het voorwoord van 'Door de mazen van het net'. De
opbrengst ervan gaat integraal naar het Steunfonds voor sociaal kansarme en verlaten kinderen van
het gerechtelijk arrondissement Brugge en naar het vissershuis 'De Bolle' in Oostende.
Het boek is uitgegeven bij Boekscout.nl (ISBN: 978-94-6089-427-5) & meer info: http://users.skynet.be/Island/
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Nieuwjaarsreceptie
29 januari 2010

Op vrijdag 29 januari 2010 organiseerden de
Groepering
Reserve
Militairen
WestVlaanderen en de Kring Reserve Onderofficier
Brugs Ommeland hun gemeenschappelijke
nieuwjaarsreceptie.
Het was in de voorbereiding even zoeken
naar een geschikte locatie want wij konden in
geen enkele militaire installatie terecht. De
Ondervoorzitter Regio Brugge Cdt (R)
LONCKE Ivan kwam algauw met een
oplossing voor de dag; het Brugotel nabij de
express weg bleek die ideale invulling te
kunnen geven aan onze verwachtingen.
De beide voorzitters Kolonel in de
Reserve LYCKE André en Adjudant in de
Reserve VANHOECKE Didier mochten
zo‟n 80 aanwezigen begroeten … het
slechtere weer van de vrijdagavond had
niemand weerhouden om af te zakken
naar Brugge. Ook de Franse collega‟s
trotseerden de sneeuwbuiten om tot bij
ons te geraken.

Cdt van het Vliegwezen v/h Vlw (R) Koen D‟HONDT,
startte het wat officiëlere deel van de avond.
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Nadat hij de personaliteiten, militaire en reserve militairen had
vernoemd die zich voor de nieuwjaarsreceptie hebben
verontschuldigd, nodigde hij de voorzitter van Brugse
Ommeland uit om een woordje te richten tot de aanwezigen.
Voor de inhoud van zijn toespraak verwijzen wij naar het
ledenblad / website van de Kring Reserve Onderofficieren
Brugse Ommeland.
Naar jaarlijkse gewoonte geven de voorzitters alternerend het
woord naar elkaar door … na Didier was het de beurt aan
André.
“Namens de Groepering Reservemilitairen WestVlaanderen is het mijn beurt om u hier allen ter
gelegenheid van onze nieuwjaarsdronk te verwelkomen.
Uiteraard wens ik alle collega’s reservisten al of niet vergezeld van hun partner welkom te
heten. Ook welkom aan Kolonel Militair Administrateur buiten dienst François Crepain,
voorzitter van Mars & Mercurius en onze Franse collega’s reservisten. Je suis heureux de
saluer la présence parmi nous de nos collègues Officiers
et Sous-Officiers de Dunkerke. Votre présence prouve
une nouvelle fois qu’il existe des liens et des intérêts
communs entre les Officiers et Sous Officiers du Nord de
France et ceux de la Flandre Occidentale.
Het leuke van een nieuwjaarsreceptie is dat wij elkaar
het allerbeste kunnen en willen toewensen voor het
komende jaar. Doch af en toe komen wij tot het besef
dat het niet altijd zo gaat zoals wij wel zouden willen.
Een goed half jaar geleden namen wij afscheid van Ere
Luitenant Kolonel Etienne AMPE, het geeft mij een warm
gevoel dat Rika, Sabine en Gino hier vanavond in ons
midden zijn. Wij hebben zo vele goeie souvenirs aan
Etienne maar het is goed dat jullie ons daar persoonlijk
blijven aan herinneren. Bedankt voor uw komst.
Als voorzitter is het aangenaam om een overzicht van
de activiteiten op te sommen, doch het is vooral dankzij de inzet van het bestuur van de
groepering dat wij erin slaagden weer heel veel te organiseren of op te luisteren met onze
aanwezigheid :
- in februari trokken wij met een aantal bestuursleden van de groepering en de
vriendenkring van 24Li richting Roeselare met 2.500 euro op zak. De opbrengst van
ons concert veertien-achttien op 3 December 2008 in het Cultureel Centrum de Spil te
Roeselare werd geschonken aan het Medisch Pedagogisch Instituut Sterrebos te
Rumbeke en het Orthopedagogisch Centrum Sint Idesbald te Roeselare;
- de aanwezigheid op de tweemaandelijks schietbeurt in de kelders van Fort Des Dunes
is niet enkel een succes voor onze leden maar ook voor onze Franse collega’s. Mis de
volgende afspraak niet in Fort Des Dunes op vrijdag 5 Feb vanaf 16.00 uur. Majoor
Marc Beyts informeerde mij nog niet over het Klas I recept van komende vrijdag …
maar hij zorgt steeds voor de nodige variatie;
- met uitzondering van de maanden juli en augustus vergaderen wij elke maand met
de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Eer. Zoals je weet doen wij een
beetje de tour van de provincie en komen wij afwisselend samen in Ieper, Brugge of
Lombardsijde. Als wij naar Ieper trekken start onze bijeenkomst pas na deelname
aan de LAST POST waarbij wij de gewoonte hebben aangenomen om minstens
eenmaal per jaar een bloemenkrans neer te leggen onder de Menenpoort, vorig jaar
gebeurde dit op 15 juni;
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in ResInfo maken wij ruimte voor de activiteiten van Mars & Mercurius, de Entente
Ieper en het Project ‘Nooit meer Oorlog’. En het blijft niet alleen bij publicaties in ons
ledenblad, neen, wij komen tot een echte WIN-WIN situatie waarbij op deze
activiteiten regelmatig deelnemers vanuit onze groepering aanwezig zijn of er hun
medewerking aan verlenen;

-

de pogingen om met de groepering deel te nemen aan zowel Oppossed Landing,
georganiseerd door de Paracommando Vriendenkring Oostende Kust en Hinderland)
en aan minstens één dag van de Vierdaagse van de IJzer waren niet zo succesvol
doch alle begin is wat moeilijk doch lastig gaat ook. Ik wil daarom onze TWEE
deelnemers aan Oppossed Landing, met name Adjudant Didier Devlieghe en Maj
Peter Pattyn feliciteren met hun durf om in iets nieuws te stappen. Ik ben ervan
overtuigd dat jullie de trekkers worden voor onze deelnemers in 2010. Tijdens de
Vierdaagse van de IJzer zijn al jaren de reservisten van het 24 ste Linie steevast op het
appel … wij moedigden de leden van de groepering aan het voorbeeld van de
Vriendenkring van het 24ste te volgen. Een aantal leden stapten één of meerdere
etappes mee, doe zo voort;

-

In de laatste trimester van vorig jaar organiseerden wij onze Familiedag in de regio
Poperinge en ons Korpsfeest in de Blauwe Zaal te Oostende. Allebei konden ze
rekenen op heel wat deelnemers. Mag ik u allen de raad geven om de kalender in
ResInfo in de gaten te houden. Wij geven u spoedig de data door; het is dan aan jullie
om deze ASAP te blokkeren op het thuisfront.
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In het voorbije jaar kwam er ook duidelijkheid omtrent de verdere reorganisatie van
Defensie. Met het transformatieplan wenst Defensie heel wat middelen samen te brengen wat
moet toelaten de operationaliteit te verbeteren.
Toen het transformatieplan werd bekend gemaakt was de plaats van de reservisten in het
geheel nog onduidelijk. Intussen zijn wij een aantal maanden verder en krijgen wij een beter
zicht op de visie van de Nationale Directie van de Reserve. Via de website van DNR en de
recentste editie van ResInfo waarin een toelichting van DNR werd gepubliceerd vind je heel
wat informatie terug. In de laatste maanden van vorig jaar werden de
eenheidscommandanten opgedragen hun slagorde te actualiseren tot de essentiële behoeften
van hun eenheid. Reservisten in over aantal op de slagorde kunnen daar niet actief blijven en
worden gemuteerd naar een aanspreekbare reservepool van waaruit zij voor punctuele
opdrachten, die niet expliciet een plaats op de slagorde van een eenheid vereisen, kunnen
opgeroepen worden.
Alle betrokken
reservisten zullen of
zijn reeds
aangeschreven, doch
belangrijk is dat er op
9 februari een
uiteenzetting komt
door de Directeur
Nationale Reserve
waarna de
mogelijkheid wordt
geboden om vragen te
stellen. Deze
bijeenkomst heeft
plaats in de Leopoldskazerne te Gent, wie hierover nog niet is geïnformeerd neemt best
contact op met zijn eenheid.
Na de kleine historiek van
2009 en een blik naar
2010 wil ik hier mijn
woordje afronden met
jullie allemaal het
allerbeste toe te wensen
voor het nieuwe jaar. Dit
doe ik namens mijzelf en
de collega’s van de raad
van bestuur en van de
raad van eer.

Laat ons, met dank voor uw
aandacht, het glas heffen
op een voorspoedig en
gezond 2010.
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Herenmode PAUL
Exclusieve herenkledij
Kenzo – Paco Rabanne – Ferré
Marzotto – Louis Féraud – Féraud Jeans
Carnaval de Venise – Ungaro – Kenzo Jeans
Mc Gregor – Versace sport – Valentino Jeans

Alfons Pieterslaan 71
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8400 Oostende

 059 / 70 48 54
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