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Beste leden, 
Tijdens de algemene vergadering, een tijdje geleden, hebben jullie 
opnieuw het team aangesteld om de ‘Groepering’  verder te besturen. 
Fijn om te merken dat de nieuwe verkozen ploeg een copy is van de 
vorige. Bedankt om op deze wijze aan te geven dat de mensen die veel 
van hun tijd en energie in de vereniging stoppen hierdoor erkend worden. 
Graag wens ik jullie uit te nodigen om deze “Resinfo” te verkennen en 
zeker niet te vergeten nu en dan onze webstek  ‘www.grwv.be’ te 
bezoeken. Op deze laatste staat steeds het meest actuele nieuws en info. 
Tot op een van de volgende activiteiten 

Groeten, 
Uw voorzitter 
Peter PATTYN 

Secretariaat 

Felicitaties 
Nationale Ordes : 
Koninklijk Besluit nr 203 van 21 dec 2013  
Officier in de Leopoldsorde : Maj (R) I.VERHELST 
Koninklijk Besluit nr 204 van 21 dec 2013  
Officier in de kroonorde: Maj (R) Dirk ROELENS 
Officier in de Kroonorde : Cdt (R ) M. WAEYAERT 
Ridder in de kroonorde : 1SgtChef  D RAVELINGIEN 
Koninklijk Besluit nr 206 van 21 dec 2013  
Militair Kruis 1 ste klas :Cdt C.DEDONCKER 
Koninklijk Besluit nr 402 van 15 mei 2015  
Militair Kruis 1 ste klas : Maj (R) I.VERHELST 

Voor uw agenda – Activiteiten 
 

Bestuursvergaderingen: 
20 apr 2015 Bestuursvergadering Zwevegem 

01 jun 2015  Bestuursvergadering    Last Post     Ieper  
07 sep 2015 Bestuursvergadering      Middelkerke  

05 okt 2015 Bestuursvergadering Brugge 
09 nov 2015   Bestuursvergadering    Last Post     Ieper 

07 dec 2015 Bestuursvergadering Zwevegem 
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Vr 03 apr 15 Tir Duinkerke 

02–03  mei 15  Schietwedstrijd Fr - Be Duinkerke 

02–03  mei 15 2 daagse Blankenberge Blankenberge 

Vr 05 jun 15 Tir Duinkerke 

di 23 jun 15 MESA Marche en 
Famenne 

Di 18 aug 15 4 daagse van de IJzer Oostduinkerke 

Sep – okt 15 Int Comp Tir Fr  - Ge - Be Duinkerke 

Vr 04 sep 15 Tir Duinkerke 
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Korpsmaaltijd GRWV 21 nov 2014 
Traditie getrouw werden op 21 november 2014 door de 
voorzitter en de leden van de raad bestuur van de groepering 
reservemilitairen West-Vlaanderen en de voorzitter en 
bestuursleden van de vriendenkring 24 Li hun leden 
uitgenodigd op hun jaarlijks Korpsfeest ter gelegenheid van 
koningsdag dat doorging in de “Salons Denotter” te Zedelgem.  

 Door de voorzitter van 
GRWV LtKol (R) Peter 
Pattyn en de voorzitter 
van de vriendenkring 
24 Li Ere LtKol Jan Van 
Craen werden de 81 
deelnemers begroet bij 
aankomst. Onder de 
aanwezigen mocht 
men de nieuwe 
provincie commandant 
Luitenant-kolonel 
Christophe Onraet, 
Adjt(R) Didier Van Hoecke voorzitter Brugs Ommeland en uit 

Duinkerke een delegatie van de 
Franse reservemilitairen met 
Kolonel (R) Jean Caenen welkom 
heten.  

De receptie waarbij St. Vincent 
brut vergezeld van 
mondgeneugten werd geserveerd 
was voor velen de gelegenheid om 
na een lange tijd collega 
reservisten terug te zien en bij te 
praten. Na de receptie werden de 
aanwezigen nominatief 
uitgenodigd om aan hun 
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toegewezen tafel plaats te nemen.  

Iedere tafel droeg de naam van een gesneuvelde 
reservemilitair tijdens de eerste wereld oorlog waarbij zijn foto 
en korte levensloop op de menukaart gedrukt stond. 

Ere LtKol Jan Van Craen had de eer het welkomstwoord te 
spreken waarna het menu door Adjt (R) Didier Devlieghe met 
de nodige uitleg werd voorgelezen. 

De maaltijd waarvan het menu hier volgt was verzorgd, zeer 
lekker en mooi gepresenteerd. Eerst werd een Velouté van 
pastinaak afgewerkt met rucola snippers voorgeschoteld. 
Vervolgens kwam een op zijn vel gebakken goudbrasem met 
panade van zongedroogde tomaat, sausje van Chablis verfijnd 
met pesto onze tong strelen. 

Om alles een beetje te laten zakken werd het woord genomen 
door de voorzitter en op uitnodiging van de provincie 
commandant werd de toast op Z.M. Koning Filip uitgebracht. 

Het hoofdgerecht, een op lage temperatuur gegaarde 
parelhoenfilet “Fine Champagne”, met duo van oesterzwam, 
savooikool en rosevalaardappel vervolledigde de maaltijd om te 
eindigen met een trio van desserts, koffie met versnaperingen. 

Ondertussen was de DJ 
begonnen met het 
muzikaal opluisteren van 
deze feestelijke 
bijeenkomst. De eerste 
schuchtere danspasjes 
werden gezet waarna de 
dansvloer af en toe 
volledig gevuld was. 

De algemene indruk was 
dat iedereen zich kon 
vinden in de aangeboden 

formule en na deze geslaagde avond tevreden huiswaarts keerde. 
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Nieuwjaarreceptie 2015 

Met alle hens aan dek (betekenis = met alle beschikbare 
mensen of alle middelen) werd de nieuwjaarsreceptie 2015  
georganiseerd op 30 jan 2015 in het boothotel Normandie 
te Oostduinkerke. Een passende spreuk gezien de gekozen 
locatie. 

67 personen hadden zich hiervoor ingeschreven om eens 
gezellig met andere reservisten het nieuwe werkjaar in het 
verenigingsleven aan te vatten. 

Onze voorzitter, LtKol 
(R) Peter Pattyn 
begroette iedereen bij 
aankomst en al snel was 
het zaaltje goed gevuld. 
Zowel de actieve 
reservisten als de ex-
reservisten vonden 
elkaar al snel en het 
weerzien was hartelijk. 
Gezien de weinige 
trainingsdagen die nog 

op het programma staan van 
Landsverdediging was dit dan 
ook een enige gelegenheid om de 
collega’s weer te zien. De glazen 
waren zelden leeg door de vlotte 
bediening van het aanwezige 
personeel. Op geregelde 
tijdstippen werden ook zeer 
lekkere hapjes geserveerd 
waarvan iedereen wel genoot. 
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Rond 2100 hr werd door de voorzitter een korte toespraak  
gehouden waarbij 
ook onze Franse 
collega’s, Col (R) 
Caenen Cdt Van 
Loocke en Capt 
Janssen uit 
Duinkerke 
hartelijk welkom 
werden geheten.  
Onze Groepering 
had ook de eer om 
de KNVRO-
medaille te mogen 
uitreiken aan Ere 
Kol André LYCKE. 
De voorzitter 
LtKol(R) Peter 
Pattyn van de 
GRWV alsook de 
voorzitter van de 
raad van EER van 
de GRWV Ere-
LtKol Geert 
Casteleyn 
mochten die eer 
waarnemen. 

Om 2300 hr liep het langzaam ten einde en werd er afscheid 
genomen om terug huiswaarts te keren. Velen hadden een 
lange verplaatsing gemaakt en de terugweg moest ook nog 
gebeuren. 

Al bij al mag men spreken van een geslaagde organisatie, 
waarvoor onze dank aan onze S5 Mario die dit tot in de 
puntjes heeft geregeld.  
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GRWV 

Het ledenbestand van de vzw GRWV 

Tijdens de “jaarlijkse statutaire algemene vergadering” van 2 februari 
toonde Nico Laridon enkele mooie grafieken over ons ledenbestand. 
GRWV is een bloeiende vereniging met intussen 122 leden. 
Er was ook een staaftabel met de spreiding van onze leden volgens 
geboortejaar. 
Daaruit blijkt dat we binnen amper tien jaar geen vijf leden meer 
hebben “met militaire verplichtingen”. 
In theorie is het mogelijk om leden te werven bij de “nieuwe reservisten” 
maar in de praktijk mogen we daar niet te veel op rekenen want er zijn er 
zeer weinig. 
Ook bij de gewezen beroepsmilitairen zullen we steeds minder 
“reservisten-met-militaire-verplichtingen” kunnen werven want de 
pensioenleeftijd voor de beroepsmilitairen komt steeds dichter bij de 
leeftijdsgrens voor de militaire verplichtingen van de reservisten. 
“Reservisten-met-militaire-verplichtingen” zijn dus een snel kleiner 
wordende minderheid in ons ledenbestand maar zolang er nog twee 
leden militaire verplichtingen hebben, blijven we een vereniging 
van “reservisten en gewezen reservisten”. 
Pas als er helemaal geen leden meer zijn met militaire verplichtingen 
worden we een vereniging van “gewezen reservisten”. 
Voor onze statuten zal dit dan ooit eens een kleine aanpassing zijn. 
Voor onze werking zal dit weinig veranderen want ook “gewezen 
reservisten” kunnen vandaag reeds deelnemen aan alle activiteiten van 
GRWV.  
 
Geert Casteleyn 
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Hard, maar met een hart 
Sommigen hebben zo veel energie dat ze er 
naast hun zware dagtaak nog een tweede 
intensieve loopbaan op nahouden. Stefaan 
Vergaerde is zo iemand. Als Bruggeling is hij 
verpleegkundige op de dienst Palliatieve 
zorgen in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 
en daarnaast reservemilitair. Zijn motto 
'hard maar met een hart' is niet uit de lucht 
gegrepen. We maken kennis met het verhaal 
achter een gedreven man. 

"Mijn legerdienst begon in 1987 met een opleiding als kandidaat-
reserveofficier (KRO) in Aarlen", steekt Stefaan Vergaerde van wal. "Daarna 
werd ik als infanterieofficier gekazerneerd in het Opleidingscentrum 3 in 
Turnhout. Daar moest ik de binnenkomende rekruten mee opleiden. Als 
officier draag ik de waarden als discipline en respect hoog in het vaandel."  

Na je legerdienst ben je actief gebleven in de reserve. Heeft dat te maken 
met patriottisme? 
"Ik voel me echt thuis bij Defensie. Ik ben ook fier op mijn uniform. Soms is 
het hard en niet evident om naast je dagelijkse job beschikbaar te zijn voor 
Defensie. Maar omgaan met mensen, ze helpen en hen 'hartelijk' bijstaan 
geeft me veel voldoening. Respect, kameraadschap en vriendschap, dat vind 
ik terug bij Defensie en is voor mij de drijfveer om erbij te blijven." 

Je bent begonnen als infanterist en vandaag ben je actief bij de Medische 
Component. Leg dat eens uit? 
"Omdat ik reserveofficier wou worden had ik 
geen andere keuze. Ik kon als KRO geen 
verpleger worden. Na mijn legerdienst werd ik 
toegewezen aan een reserve-infanterie- 
eenheid. In 2004 werd ik verbindingsofficier 
bij het Militair Commando Provincie West-
Vlaanderen. Na de vorige herstructurering 
kwam ik in 2010 terecht bij een nieuwe 
medische steuneenheid in Lombardsijde: het 1 
Element voor Medische Interventie (1 EMI). Daar werk ik als verpleger 
samen met een 190-tal actieve militairen en reservisten, waaronder artsen, 
paramedici, verpleegkundigen, ambulanciers en brancardiers. Ik werk er 
graag en ben er goed geïntegreerd. Het is een toffe eenheid met heel wat 
uitdagingen. Wij kunnen altijd en overal ingezet worden om medische steun 
te leveren: in Afghanistan, Libanon, Antarctica, Kosovo, de Democratische 
Republiek Congo of op de schepen van de Marinecomponent." 
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Welke activiteiten ondersteun je als zorgverstrekker? 
"Jaarlijks probeer ik mij vrij te maken om medische 
steun te leveren aan de Vierdaagse van de Ijzer of de 
Europese Mars van de Herdenking en de Vriendschap 
(MESA). Het is een uitstekende gelegenheid om 
samen te werken en ervaringen en kennis uit te wis-
selen. Onze sterkte is ongetwijfeld de combinatie van 
actieve militairen en reservisten: mensen met een 
uiteenlopende carrière maar elk met een pak 
professionele ervaring en levenswijsheid. Ik werk er 
samen met verpleegkundigen, ambulanciers en 
brancardiers die onder andere gediend hebben in 
Afghanistan. Hun verhalen dwingen respect af. Zelf deel ik met hen mijn 
ervaringen uit de palliatieve verzorging, waar pijn- en symptoomcontrole 
centraal staan." 

Is een specialist palliatieve zorgen iets wat we zoeken bij Defensie? 
"Op zich niet direct, maar mijn dagelijkse ervaring in het begeleiden en het 
verlichten van fysieke, psychologische en sociale ongemakken bij mensen is 
een troef. Het verwerkingsproces van actieve militairen die terugkeren van 
een operatie kent soms moeilijke en pijnlijke momenten. Dan is gepaste 
bijstand aangewezen. Dat thema komt zelfs aan bod op het jaarlijkse congres 
van verpleegkundigen en vroedvrouwen, waaraan ook de Medische 
Component deelneemt. Tijdens dit congres delen we onze ervaringen met 
collega's-verpleegkundigen in binnen- en buitenland." 

"In 2013 heb ik als militair verpleegkundige kunnen deelnemen aan 
COMOPSAIR goes MS. Jaarlijks organiseert de Luchtcomponent een 
beklimming van de Mont Ventoux met een groep van ongeveer zeventig 
militairen en veertig MS-patiënten. De staf van de Medische Component 
selecteerde me mede omwille van mijn ervaring met MS-patiënten en zwaar 
zieke mensen, mijn kennis van pijn- en symptoomcontrole en mijn 
ervaringen als verpleegkundige tijdens legermarsen." 
Dat Stefaan blijkbaar erg gehecht is aan zijn eenheid, is ook de 
korpscommandant van 1 EMI, majoor Brigitte Van Den Broeck niet ontgaan. 
"Inderdaad," zegt ze, "op mijn reservisten kan ik rekenen. Onze eenheid 
levert medische steun aan heel wat operationele en andere activiteiten. Door 
de grote tekorten aan medisch-technisch personeel bij Defensie, is elke steun 
van de reserve meer dan welkom. Ik ben ervan overtuigd dat Stefaan en zijn 
collega's- reservemilitairen een grote aanwinst en een mooi uithangbord zijn 
voor Defensie." 

Jean-Claude Carlier 

Bron: Defensie dbriefing nr 1 jan 2015 
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Hoe lid worden 

Lid worden van de Groepering Reservemilitairen West-
Vlaanderen kan door jaarlijks een bijdrage van € 25,00 
te storten op rekeningnummer  
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.  


