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Reslnfo Flash

Editie jan – feb – mar 2014

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
8460 De Haan
Contactgegevens:
www.grwv.be
secretariaat@grwv.be
Informatie, artikels en nuttige tips bezorgen aan Ere Adjt Possenier
Gilbert (gilbert.possenier@telenet.be). De oorspronkelijke inzender blijft
verantwoordelijk voor de echtheid van de inhoud van zijn artikel.
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Voorwoord
Beste leden,
Ik ben, samen met de makers, fier om jullie deze eerste editie te
mogen aanbieden.
Deze “ResInfo Flash” is een ‘light’ versie van de vroegere edities maar
zal jullie toch heel wat informatie bezorgen. Het is de bedoeling dat
viermaal per jaar er zo’n bundeltje in de brievenbus valt.
Het is steeds een huzarenstuk om zo iets in elkaar te steken. De ploeg
die hier hun schouders ondersteken is vol van enthousiasme. Indien
jullie een interessante bijdrage kunnen bezorgen of een verslagje van
een activiteit willen inzenden zullen zij dat met open armen
aanvaarden. Hoe meer ‘lokale correspondenten’ er zijn, hoe meer
draagkracht dit bundeltje zal hebben.
Ik wens jullie veel leesplezier en hoop van velen onder jullie te mogen
ontmoeten op tal van onze activiteiten.
LtKol (R) Peter PATTYN
Voorzitter Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen

Secretariaat
 Inschrijving in een vakinrichting - Notificatie info voor de getrainde
reservist ( Info op website)
De overgangsmaatregelen zijn eveneens opgenomen in de briefing,
beschikbaar op de website G1 BDL
(http://intranet.mil.intra/sites/Pers/g1-bdl ).
 Uitslagen van de Internationale schietcompetitie F-B-D van 21 Sep
13
 Dragen graadkentekens
o Met nota MRSys-S/E MITS 12-00122522 van 06 Mar 12 werden
de korpscommandanten op de hoogte gebracht van het invoeren
van een nieuwe richtlijn met betrekking tot het dragen van de
graadkentekens.
o Vanaf 01 Sep 12 worden de tactische graadkentekens gedragen
op de tenues:
o veldkledij (tenue 4A);
o gevechtskledij (tenue 4B).
o Het dragen van de administratieve graadkentekens op deze
tenues kan enkel na beslissing van het Commando.
o Het Reg der tenues (DGHR-REG-DISPSYS-001) wordt in die zin
aangepast in het kader van de volgende herziening.
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Voor uw agenda – Activiteiten
Bestuursvergaderingen:
03 feb 2014 Statutaire Algemene vergadering
03 mar 2014 Bestuursvergadering
03 apr 2014 Bestuursvergadering
05 mei 2014 Bestuursvergadering Last Post
02 jun 2014 Bestuursvergadering
01 sep 2014 Bestuursvergadering
06 okt 2014 Bestuursvergadering
03 nov 2014 Bestuursvergadering Last Post
01 dec 2014 Bestuursvergadering

Middelkerke
Middelkerke
Kortrijk
Ieper
Middelkerke
Brugge
Kortrijk
Ieper
Middelkerke

Vr 24 Jan 14

Nieuwjaarsreceptie

Regio Brugge

Vr 07 mar 14

Tir

Duinkerke

Vr 14 – Za 15 Mar Oefening PolarStern 2014

Köln-Wahn (D)

Info op website of Byl Valentin
Vr 04 apr 14

Tir

Duinkerke

Mar of Apr 14

Schietwedstrijd Fr - Be

Duinkerke

Vr 02 mei 14

Tir

Duinkerke

Vr 06 jun 14

Tir

Duinkerke

20 t/m 23 aug 14

4 daagse van de IJzer

Westhoek

Vr 05 sep14

Tir

Duinkerke

Vr 03 okt 14

Tir

Duinkerke

Sep of okt 14

Schietwedstrijd Fr – Ge -Be

Duinkerke

Vr 17 Okt 14

Fakkelketting

Westhoek

Zo 02 Nov 14

Canadese Bevrijdingsmars

Knokke

Mars Leger - Natie
Vr 21 Nov 14

Korpsmaaltijd

Regio Brugge
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2014
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
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Verslagen
Verslag van de familiedag 14 Sep 13 geschreven door Ere Adjt
Possenier Gilbert
Een dag vol met activiteiten in de regio Zwevegem met een
bezoek aan de “Transfo site” en een wandeling in het natuur
domein Oveytbos . Voorzien van regenkledij en gewapend met
regenscherm trokken we de natuur in, maar door de felle en
aanhoudende regen hadden velen geen oog voor dit
natuurschoon. De re-enacting tijdens de wandeling kon dan
wel op onze nieuwsgierigheid rekenen
Volledig verslag op de website
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Verslag 39e week voor verpleegkunde
Door Cdt (R) Vergaerde Stefaan
Op woensdag 20 maart ging tijdens de 39 e week voor verpleegkunde
de studiedag “Verpleegkundigen bij Defensie” door. Tijdens deze
studiedag stond men stil bij de inzet, vorming en training van de
militair verpleegkundige in een wisselende operationele context
Volledig verslag op de website
Uitslagen schiettraining bij de Franse reservisten
Door COL Jean CAENEN werden de resultaten van de trainingen tijdens
het jaar 2013 overgemaakt.
Als we een vergelijking maken kunnen we stellen dat de Belgische
schutters betere resultaten halen dan onze Franse collega’s.
Van de 24 Franse schutters halen 3 schutters een gemiddelde van
meer dan 80/100, bij de Belgen halen 6 van de 17 schutters een
gemiddelde van meer dan 80/100, een vaststelling dat de Franse
opsteller van het verslag ook deed
Volledig verslag op de website
Nieuwjaarsreceptie 2014
De nieuwjaarsreceptie 2014 kan geslaagd genoemd worden. Enkele
nieuwe leden waren aanwezig. De bediening was vlot en gedienstig.
Deze locatie “SALONS DENOTTER” geniet ook de voorkeur om er dit
jaar onze korpsmaaltijd te vieren. De aanwezigen hadden reeds een
voorsmaakje van de kwaliteit
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Reservemilitairen organiseren Korpsmaaltijd

ZWEVEGEM - De reservemilitairen van West-Vlaanderen hielden
onlangs hun jaarlijkse Korpsmaaltijd, in het Balladehof in SintDenijs. De organisatie gebeurde door Zwevegemnaren Nick
Kesteloot en Dirk Ravelingien, beiden actief in het reservekader bij
Defensie. De genodigden werden opgewacht door twee leden van
de re-enactinggroep van het zevende bataljon Infanterie van Linie,
Vlaamse troepen die eerst voor en daarna, bij Waterloo, tegen
Napoleon streden.
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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.

