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Reslnfo Flash

Editie jan – feb – mar 2016

Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de
Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen vzw

Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren
Brugge, Westhoek & leper

Verantwoordelijke uitgever LtKol (R ) PATTYN Peter Weststraat 26
8420 De Haan
Contactgegevens:
www.grwv.be
secretariaat@grwv.be
Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Ere Adj t Possenier Gilbert
(gilbert.possenier@telenet.be). De oorspronkelijke inzender blijft verantwoordelijk
voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel.
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Voor uw agenda
2016
Vr 29 Jan 16

Nieuwjaarsreceptie

Esen - Diksmuide

Ma 01 Feb 16

AV + RvB

01/04/2016

Schiettraining

Duinkerke

13/05/2016

Schiettraining

Duinkerke

03/06/2016

Schiettraining

Duinkerke

01/07/2016

Schiettraining

Duinkerke

02/09/2016

Schiettraining

Duinkerke

07/10/2016

Schiettraining

Duinkerke

Secretariaat

2016
Het lidgeld voor het jaar 2014 is onveranderd gebleven

-25 euro : voor effectieve leden
Lidgeld kan gestort op het rekening Europese
overschrijving : Iban : BE58 7755 8208 3479
Groepering Reserve Militairen West-Vlaanderen

Voor uw agenda – Activiteiten 2016
Zie website www.grwv.be
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Familiedag zaterdag 26 Sep 2015
Een impressie van hoe 135 meter beslist over winst of verlies …
Gelukkig had onze Frank de avond voordien mooi weer
voorspeld en ja, hij zat er niet naast.
Het dagprogramma kon je onderverdelen in : ontbijt – bezoek
Commandobunker – middagmaal - fotozoektocht – avondmaal.
Verschillende leden kozen voor alles of een mix van.
We werden in De Hollemeersch te Dranouter verwacht om 9u
voor een stevig ontbijt. De boterkoek en croissant waren van
zo’n omvang dat je alleen ‘op de boerenbuiten’ verwacht. Bij
het ontbijt konden we meteen ook kennis maken met enkele
nieuwe leden in een ongedwongen sfeer.
De Hollemeersch is gelegen net naast de Commandobunker
(Kemmel) en alzo werd deze afstand te voet overbrugd. Met
een grote groep werd het bezoek aan deze Commandobunker
aangevat. De gids (meestal ex-militairen) gaf ons een mooie
uitleg, aangevuld met anekdotes en liet dingen zien die je
anders niet zou opmerken. Voor meer uitleg over de
Commandobunker verwijs ik graag naar de wonderlijke wereld
van www.etcetera.be
Terug in De Hollemeersch konden we een snack/lunch nemen
maar gelet op de zeer mooie terras met wijds uitzicht werd dit
voorafgegaan door een aperitiefje. Gelegen net aan de Franse
grens had ‘voor mij een picon aub’ veel succes.
En toen was het tijd voor de fotozoektocht. Met 2 à 3 personen
vertrokken we ofwel aan de Commandobunker ofwel te Loker,
een lus heen en terug. Een mooie wandeling van 8-9 km door
het glooiende landschap met als stevige kuitenbijter : 2x de
Kemmelberg over.
De foto’s waren niet altijd even gemakkelijk te vinden op
terrein, maar dit verscherpte alleen maar de aandacht voor
deze mooie streek.
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Terug in De Hollemeersch was het verzamelen geblazen voor
de prijsuitreiking en … en het nuttigen van een streekbiertje.
Ondertussen werd de groep aangevuld met koppels die er die
dag niet bij konden zijn, maar toch nog wensten deel te nemen
aan het avondmaal. Ook enkele leden die ’s morgens naar Fort
des Dunes te Dunkerque waren gereden voor een
schietcompetitie (FR-BE-GE) zouden ons nog op tijd vervoegen.
Vermits we met 12 personen hadden deelgenomen aan de
fotozoektocht en er maar drie prijzen te verdelen waren, was
het eens niet : 3e plaats, 2e plaats en 1e plaats.
Neen, de organisatie besliste om een prijs te geven aan de 12 e
plaats, de 6e plaats en natuurlijk de 1e plaats.
Er waren veel ex aequo’s en daarom werd een schiftingsvraag
ingelast : wat is de wandelafstand in meter uitgedrukt vanaf de
Commandobunker tot aan de kerk van Loker.
Ik zal me hier nu niet bezighouden met de volledige uitslag te
publiceren maar ik geef mezelf de vrijheid om MIJN resultaat te
geven. Ik werd 2e op 135 meter verschil van mijn echtgenote …
Die eerste prijs is haar gegund.
Tot slot een woordje aan de organisatoren Mario en zijn
Martine

Het programma was mooi in elkaar gestoken en bood
aan iedereen de mogelijkheid al dan niet de hele dag deel te
nemen

Jullie inzet was duidelijk zichtbaar en voelbaar

Alles was perfect getimed zonder dat we echt continu op
ons uurwerk moesten kijken

Jullie hebben gezorgd dat de vriendschapsbanden tussen
de leden en partners meer werden aangehaald

Ivan Loncke
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Ik heb dan wel MS, maar ik wil die top toch halen'
Vijftig militairen van de Luchtcomponent van Defensie zullen
samen met zeventig MS-patiënten de Mont Ventoux
beklimmen, ‘Het is ongelooflijk om die mensen te kunnen
helpen’, zegt militair Stefaan Vergaerde, 'Soms moeten we ze
zelfs een stukje dragen.’
BRUGGE 'Ik heb altijd bij zonder veel aan sport gedaan.
Tennis, kajak, fletsen, noem maar op. Maar in 2000 sloeg het
noodlot toe', vertelt Gert Deygers uit Assebroek. 'Ik kreeg te
horen dat ik MS had, nadat ik in amper twee weken tijd het
zicht uit mijn linkeroog was verloren. Daarna ben ik beginnen
te duiken, maar ook daarmee moest ik al vlug stoppen.’
Maar Geert geeft nier op. ‘Bewegen is gezond. Vorig jaar heb ik
deelgenomen aan de Driebergentocht in de Westhoek. Maar de
Mont Venloux, dat is toch een grotere uitdaging. Ik werk
dagelijks aan. mijn conditie. Ook ik wil ondanks mijn MS die top
halen', vertelt Gert Deygers,
Want de Mont Ventoux beklimmen, dat is de bedoeling. Al j
aren zetten de militairen van de Luchtcomponent zich in voor
de MS Liga. Elke eenheid steunt een ander project of
ziekenhuis. Enkel de Staf van het Luchtcomponent, Comopsair,
deed nog niets. Twee jaar geleden kregen ze voor het eerst de
vraag van de MS Liga om hen te steunen in de organisatie van
een tocht naar de Mont Ventoux. Ze zochten onmiddellijk
militairen die op vrijwillige basis willen meegaan en de MSpatiênten begeleiden De eerste keer viel ongelooflijk goed mee.
Dus trekken deze keer vijftig militairen mee. Ook Stefaan
Vergaerde uit Brugge trekt als reserve officier bij de medische
dienst weer mee.
'Zal mij nooit opnieuw lukken'
'Het is. ongelooflijk om als militair die mensen te helpen en
samen de top te bereiken', zegt Stefaan Vergaerde. 'Ze zijn bijzonder trots dat ze ondanks hun MS toch nog zo’n prestatie
kunnen leveren. Vaak moeten we hen een stuk helpen of zelfs
dragen Kathleen Vanden Broele uit Brugge slaagde erin om in
2013 de top te bereiken. 'Het zou nu niet meer lukken, want ik
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kan zulke lange afstanden niet meer wandelen', zegt ze. 'Ik ben
bijzonder gelukkig dat ik de top gehaald heb, maar heb er toen
niet van kunnen van genieten. Ik was te uitgeput en stond te
wankelen op mijn benen. Mijn begeleidende militair Patrick
Patris durfde mij niet los te laten.'
Zeven uur moest we klimmen 'Maar de hele groep heeft veilig
de top gehaald. Daar werden wij dan opgehaald door de bus.
Zonder de steun van de militairen had ik het zeker nooit gehaald.'
Kathleen Vanden Broele
MS-patiënte

De militairen zijn alvast even gemotiveerd als de MSpatiënten 'Het is ongelooflijk om die mensen te helpen.
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Een BBQ als afsluiter van COMOPSAIR goes MS 201
of hoe die mooie blauwe familie alsmaar groter wordt …
Het was heroïsch, grensverleggend, … de beklimming van de MontVentoux op vrijdag 02 oktober 2015. Zeventig MS-patiënten en hun
begeleiders gesteund door een 50-tal militairen van COMOPSAIR die
deze uitdaging tot een goed einde brachten.
Een gebeurtenis die lang in het geheugen gegrift zal blijven, zeker in dit
van de MS-patiënten. Maar zowel voor de MS-patiënten als de
militairen was deze gebeurtenis een win-winsituatie. Het wederzijds
respekt werd alleen maar groter.
Mooi was dan ook het initiatief van onze RSM, Erik om ons enkele
weken nadien terug samen te brengen en dit in het sportcomplex van
defensie in Duisburg, Tervuren.
Een 70-tal MS-patiënten en militairen vergezeld van hun familieleden
tekenden present.
Om 14 u startten we de namiddag met een wandeling in het park van
Tervuren. Het was terug samen op stap net als die dag van de
beklimming. Gelukkig waren de weersomstandigheden beter en werd
het een deugddoende, aangename herfstwandeling op eigen bodem.
Herinneringen werden opgehaald en we leerden mekaar beter en
anders kennen. Niet als MS-patiënt of militair, maar als papa, mama of
echtgeno(o)t(e).

9

Na een 2-tal uurtjes kwamen we terug toe in het sportcomplex waar
een aperitief aangeboden werd . Na een smakelijke BBQ volgden enkele
toespraken. DetCo Dirk Debruyne bedankte iedereen voor zijn inzet en
vooral het begrip, in het bijzonder de familieleden die ons hadden laten
vertrekken naar het zuiden van Frankrijk.
Generaal-Majoor Vlieger Vansina, commandant Luchtcomponent
bedankte zijn militairen voor hun vrijwillige tomeloze ,inzet. Onze
generaal mag terecht fier zijn op de militairen van COMOPSAIR. Zonder
hen zou dit project nooit mogelijk geweest zijn en zouden vele MSpatiënten letterlijk en figuurlijk op 02 oktober in de kou gestaan
hebben.
Baron Charles Van der Straten Waillet betuigde ook zijn respect en
dankbaarheid naar COMOPSAIR toe. Zonder hen zou dit nooit mogelijk
geweest zijn. Hij had het ook nog verder over de resultaten van het
internationaal congres over MS in Barcelona. Dit was de reden waarom
de baron zich had moeten laten verontschuldigen tijdens de
beklimming. Er zullen wereldwijd nieuwe inspanningen geleverd
worden rond het wetenschappelijk onderzoek rond MS, in het bijzonder
de progressieve vorm van MS.
Hij was dan ook heel gelukkig om een cheque van 1625 euro (=
opbrengst van COMOPSAIR goes MS 2015 ) uit handen van de generaal
te
mogen
ontvangen.
Op het einde van
deze
hartelijke
BBQ was het
duidelijk dat die
mooie,
blauwe
familie
alleen
maar
groter
wordt.
Als verpleegkundige kan ik het belang van dit lovenswaardig initiatief
niet genoeg benadrukken. MS is net zoals andere chronische ziektes
vreselijk. Je staat ermee op en je gaat ermee gaan slapen. Niet alleen de
mens met MS maar ook de partners, kinderen, en familieleden. Je moet
het maar volhouden.
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COMOPSAIR goes MS is een initiatief dat de veerkracht van de MSpatiënten helpt verhogen. Het bezorgt hen nieuwe levensvitamines. En
ik ben ervan overtuigd dat geen enkele organisatie buiten defensie dit
mogelijk zou kunnen maken. COMOPSAIR goes MS.
Ik besef ook dat dit in tijden van besparingen niet evident is. Daarbij
speelt de verzuring van onze maatschappij jammer genoeg ook een rol.
Er zijn nu eenmaal mensen die altijd kritiek uiten.
Ondanks dit alles hoop ik op een volgende uitgave : COMOPSAIR goes
MS 2017 ?

Stefaan Vergaerde
Verpleegkundige
1EMI
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Eerste herdenking Karel Cogge.
Op 11Okt2015 werd ik uitgenodigd door de N.V.M.B.B. v.z.w.
(Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van
België) Afdeling De WESTHOEK
De RV was om 1000Hr op de parking van het zwembad van
Veurne. Een half uurtje later dus om 1030Hr ging de stoet
vertrekken naar de Sint-Walburgakerk via de Grote markt.
Aangekomen om 1010Hr was het al zoeken om een plaatsje
voor je voertuig. Op de parking krioelde het van
vaandeldragers(48) en leden N.V.M.B.B.
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Na wat handjes te schudden en de verantwoordelijke te vinden
werd mijn vrouw en ik naar nog twee andere militairen
vergezeld. Enkele politie commissarissen van de regio waren
ook vertegenwoordigd. De verbazing was des ter groter daar ze
merkten dat ik daar als Reservist aanwezig was. Even dachten
ze dat ik de Provincie Commandant vertegenwoordigde. Al snel
werd het duidelijk dat de Kapt van het KMS kwam en in
Waregem woonachtig was. De Adjt was van de basis Koksijde
en woonachtig te Diksmuide.
Op het afgesproken uur van 1030Hr zette de stoet zich in
beweging.
Voorafgegaan
door
een
doedelzakspeler,
vaandeldragers, prominenten, genodigden en aanwezigen
sloten de stoet.
Eénmaal aangekomen in de kerk kreeg iedereen van de
prominenten een plaats toegewezen. Wij, Martine en mijzelf,
zaten op de derde rij vooraan. De eerste rij bleef leeg. Voor wie?
Het stadsbestuur? Nee net voor de Heilige Mis startte kwam de
enige echte Provincie Commandant ons vergezellen. Tijdens de
viering werd een nieuw vaandel van de N.V.M.B.B. – Afdeling
Westhoek gewijd.
Nadien trokken we terug in
stoet naar het monument
Karel Cogge waar er bloemen
werden
neergelegd
door
bepaalde autoriteiten.
Na het officiële gedeelte
werden we uitgenodigd op
een receptie waar er nog een
paar
toespraken
werden
gehouden.
Zie ook facebook MILITAIR COMMANDO PROVINCIE WESTVLAANDEREN
Mario WAEYAERT
Cdt(R) MOTK
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Hoe lid worden
Lid worden van de Groepering Reservemilitairen WestVlaanderen kan door jaarlijks een bijdrage van € 25,00
te storten op rekeningnummer
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

