
1 
 

 

ResInfo Flash      Editie apr –mei –jun 2016 

 
 

 

ResInfo-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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Voorwoord 

Beste leden,  

Ondertussen is de lente reeds in het land en loopt de tijd maar verder. 
Ons activiteitenprogramma is op volle toeren aan het draaien. Voor de exacte 
planning kan je gerust een kijkje nemen op de webstek. Maar vergeet niet dat er 
dit jaar twee extra aandachtspunten zijn.  

Wij vieren dit jaar onze 25-jarige verbroedering met de reservisten uit Duinkerke 
en omgeving. En tevens kijken we uit naar het heugelijke nieuws om onze 
vereniging "Koninklijk" te mogen noemen.  

Hiernaast vertel ik met plezier dat onze groepering reeds enkele jaren na elkaar 
haar ledenaantal ziet stijgen. Maak gerust maar verder reclame en overhaal ze om 
het lidgeld te betalen zo kunnen ze meegenieten van al onze activiteiten, 
informatie en festiviteiten. Zo blijft de vereniging verder groeien en bestaan.  

Ik kijk uit om jullie te begroeten op een van de vele activiteiten.  
                                                                  Jullie voorzitter,  
                                                                    Peter Pattyn 
                                                                     LtKol (R) 

Secretariaat 
 

 
 
 
 
 

Deze e-mail belangt de Mil van de LM van het Logistieke wapen aan en de 
dracht van de Logistieke wapenpins op het uitgangstenue. 
Na samenspraak met de Deken van het wapen, en in tegenstelling tot vroegere 
regelgeving, worden deze wapenpins vanaf nu gedragen met de vleugels naar 
buiten. 
 

 
 
Het kan zijn dat de pins achteraan gemerkt zijn met ‘DX + D-R’ en ‘SX + G-L’, 
maar deze merktekens moeten (in de traditie van de kleermakers en de 
heraldiek) gelezen worden wanneer men de persoon aankijkt. 
De site Kentekens is aangepast en u wordt gevraagd binnen uw organisme het 
betrokken personeel te willen inlichten zodat zij in voorkomend geval hun 
uitgangstenue kunnen aanpassen. 

 

Tony Fransen 

Maj 

DG HR – HRA-R/Reg 

9-2820-5841 

e-Dir DGHR 

Kentekens/Insignes 

http://units.mil.intra/sites/DGHR/bg/Pages/Onderpagina%20DATABASE/DATABASE%20ARME/WAPENPINSLM.aspx
http://intranet.mil.intra/sites/EDir/DGHR/Pages/Welcome.aspx
http://units.mil.intra/sites/DGHR/bg/default.aspx
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 Voor uw agenda – Activiteiten 
 

Bestuursvergaderingen: 
11 apr 2016 Bestuursvergadering        Brugge  
06 jun 2016  Bestuursvergadering    Last Post     Ieper  
05 sep 2016 Bestuursvergadering              Regio Kortrijk 
07 nov 2016 Bestuursvergadering    Last Post     Ieper 
 

Vr 01 apr 16 Tir Duinkerke 

Vr 29 apr 16  Schietwedstrijd Fr - Be Duinkerke 

Za 30 apr 1  mei 
16 

2-daagse Blankenberge Blankenberge 

Vr 03 jun 16 Tir Duinkerke 

Di 21 -  24  jun 
16 

MESA Marche en 
Famenne 

Vr 01 jul 16 Tir Duinkerke 

Di 23  - 26 aug 
16 

4 daagse van de IJzer Oostduinkerke 

Vr 02 sep 16 Tir  Duinkerke 

Vr 24 sep 15 Familiedag ? 

Vr 07 okt 16 Tir Duinkerke 

Vr 04 nov 16                        Tir Duinkerke 

Vr 25 nov 16                             Kringmaaltijd GRWV Diksmuide 

Vr 02 dec 16 Tir Duinkerke 
 

http://www.belfius.be/maildisclaimer.htm
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Korpsmaaltijd GRWV 29 nov 2015 
Op 29 november 2015 werd 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. Gezien het thema 
schepen in de eerste wereldoorlog was werd als locatie voor 
dit gebeuren het restaurant ” DE NORMANDIE” te Koksijde 
gekozen. Dit gebouw in de vorm van een schip en de 
weergave van de SS Normandië, een Franse oceaanvlieger. 
Het schip werd in 1932 gebouwd in Saint-Nazaire, Frankrijk 
voor de Compagnie Générale Transatlantique. Ten tijde van 
de tewaterlating was het grootste en snelste schip ter 
wereld en is tot op heden het krachtigste door een 
stoomturbine turbo-elektrisch aangedreven schip ooit 

gebouwd. Het schip voer 
voornamelijk tussen Le Havre en de 
haven van New York. Er was een 
vroege vorm van radar geïnstalleerd. 

De deelnemers 
werden begroet 
bij aankomst 

door de voorzitter van GRWV LtKol (R) 
Peter Pattyn en de voorzitter van de 
vriendenkring 24 Li Ere LtKol Jan Van 
Craen. Onder de aanwezigen mocht men 
de provincie commandant Luitenant-
kolonel Christophe Onraet, welkom 
heten.  

De receptie, als aperitief met mondgeneugten, was voor velen 
de gelegenheid om na een lange tijd collega reservisten terug te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Nazaire_%28Loire-Atlantique%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Compagnie_G%C3%A9n%C3%A9rale_Transatlantique
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Havre
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_%28stad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radar
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zien en bij te praten. Na de receptie werden de aanwezigen 
nominatief uitgenodigd om aan hun toegewezen tafel plaats te 
nemen.  

 Iedere tafel droeg de naam van een 
schip welke deelnam aan de oorlog op 
zee tijdens de eerste wereldoorlog 
waarbij de gegevens van het schip op de 
menukaart gedrukt stonden. 

LtKol (R) Peter Pattyn had de eer het 
welkomstwoord te spreken waarna het 

menu door de echtgenote van Cdt (R) Waeyaert met de nodige 
uitleg werd voorgelezen. 

De maaltijd waarvan het menu hier volgt was verzorgd en mooi 
gepresenteerd. Eerst werd Koksijdse Bouillabaisse – toast 
en rouille voorgeschoteld. Het hoofdgerecht, filet van jonge 
eend, bigaradesaus met een gekonfijte toets vervolledigde de 
maaltijd om te eindigen met gegratineerd vers fruit, roomijs 
en sabayon, 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. 

http://www.bonne-verzekeringen.be/
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Nieuwjaarsreceptie GRWV 2016 

Op vrijdag 29 januari 2016 verzamelen de leden, partners, genodigden en 
sympathisanten, van de Groepering Reservemilitairen West- Vlaanderen in 
“De Kroon “te Esen. 
De uitbaters van dit mooie etablissement nabij Diksmuide hadden voor 
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie een zaaltje gereserveerd, net groot 
genoeg voor de opgedaagde feestvierders. 

Het was voor velen het eerste wederzien in 
het nieuwe jaar, waardoor menig tongen 
niet in bedwang gehouden werden. 
De tongen kregen eveneens verschillende 
heerlijke hapjes te verwerken. Diverse 
lekkere hapjes volgden elkaar op om af te 
sluiten met een puntzakje geelgebakken 
frietjes. 
Daar de receptie wat uitliep werden er nog 

belegde broodjes aangeboden. 
De schuimwijn, biertjes, alsook verfrissende niet alcoholische dranken, 
werden rijkelijk genuttigd. 
Onze Franse vrienden uit Duinkerke waren 
traditioneel present, net als een 
vertegenwoordiging van het Militair 
Commando W-Vl. Tevens was de “padre” 
aanwezig om ons in “hogere sferen “te 
brengen. Ook konden we op onze receptie 

enkele nieuwe 
leden verwelkomen.  
Dan was er, natuurlijk, nog de speech van onze 
voorzitter Peter. Zijn wijze woorden gaven een blik 
op het voorbije maar ook over de toekomst. Het 
gaat goed met onze vereniging en opnieuw staan 
mooie activiteiten in het verschiet. Kortom, 2016 
wordt opnieuw een geslaagd jaar. Om met een 
cliché of te sluiten, kunnen we weer zeggen (of 
schrijven) dat de afwezigen ongelijk hadden. 
Een fantastisch 2016 en tot op een volgende 
activiteit. 

 
Adjt (R) Devlieghe Didier 

AS3 en webmaster 
Meer weten over onze groepering? Neem een kijkje op WWW.GRWV.BE 

 
 

http://www.grwv.be/
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GRWV VZW ALGEMENE VERGADERING 01 FEB 2016 -AGENDA 
 Goedkeuring verslag AV 02 Feb 15 
 Verslag werkzaamheden afgelopen jaar 
 Financieel Verslag 
 Verslag rekeningtoezichters: Ivan Loncke& André Lycke  
 Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur  
 Verkiezing / herverkiezing  
 Leden Raad van Bestuur: geen wijzigingen  
 Rekeningtoezichters: Ivan Loncke& André Lycke  
 Planning van het komende werkjaar  
 Aanduiding effectieve leden KNVRO (4): Dirk Roelens– Mario 

Waeyaert–Peter Pattyn–Marc Beyts  
 Bespreking en goedkeuring begroting  
 Vaststellen lidmaatschapsbijdrage 2017: 25 €  
 Vragen, voorstellen en suggesties van de leden 

GRWV vzw –AV 01 Feb 16 – S1 

Vanuit het secretariaat werd een grote inspanning geleverd om 
de communicatie met en de bereikbaarheid van de vereniging te 
verbeteren (per brief, mail en/of mondeling) 
Evolutie ledenbestand:  
- 2012: 100 
- 2013: 94  
- 2014: 112 (ereleden 62)  
- 2015: 113 (ereleden 72)  
- 2016: ??? 
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GRWV vzw –AV 01 Feb 16 – S2 

WEBSITE 

Verslagen en artikels worden regelmatig (na goedkeuring door 
de VZ) gepubliceerd, info wordt bovendien elektronisch 
doorgestuurd.  
Verantwoordelijkheid bij de auteur.  
Activiteitenkalender (GRWV/Niet GRWV activiteiten).  
Info Leo Ralph Barlett–in opmaak.  
Oproep om foto’s van activiteiten te bezorgen.  
Oproep om persoonsgegevens RvB en RvE mede te delen. 
Vermelding van de sponsors.  
Bespreking van de statistiek –raadpleging website  

RESINFO 

Rubrieken: Agenda –woordje van de voorzitter – mededelingen 
door het secretariaat –artikels –sponsors 
Aantal edities: 4 (per trimester) 
Aantal verslagen: 16 (Peter Pattyn–Mario Waeyaert– Gilbert 
Possenier–Didier Devlieghe–Geer Casteleyn– StefaanVergaerde–
Patrick Malbrancke) 

GRWV vzw –AV 01 Feb 16 – S3 

TIR 03 Apr 15: Trg   -  24 Apr 15: Comp FR-BE   -   05 Jun 15: Trg   
03 Jul 15: Trg   -   03 Sep 15: Trg   -   26 Sep 15: Comp FR-GE-BE   -  02 Okt 
15: Trg 

Marsen 02-03 Mei 15: Tweedaagse Blankenberge  
16 Mei 15: Red Bean ANPCV  
23-26 Jun 15: MESA  
18-21 Aug 15: Vierdaagse van de IJzer.  
12 Sep 15: Switchback Memorial March  
19-20 Sep 15: Najaarstrekking ANPCV (soortpoint to point)  
07 Nov 15: Mars Leger- Natie KRO en KROO Gent  
08 Nov 15: Canadezenmars HOOFDPLAAT-KNOKKE 

Nationale activiteiten KNVRO 

24 Apr 15: Oef Green Spring: opengesteld enkel voor de jongere 
Res   
29-30 Okt 15 Nationale Competitie Reservekaders: CRC GLONS 
wint opnieuw en verwerft opnieuw de beker van de Koning. Op 
24 Feb 16 ontvangst op het Paleis. Enkele medewerkers uit WVl als 
organisatoren. 
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2016 

Nationale activiteiten  

29 Apr 16: Green Spring te KLEINE BROGEL 10 W: voor de jonge 
reservist   
12-13 Mei 16: Nationale Competitie Reservekaders te 
LOMBARDSIJDE 1EMI.  
Marsen  

30 Apr-01 Mei 16: Tweedaagse BLANKENBERGE  
21 Mei 16: Red Bean ANPCV OOSTENDE  
21-24 Jun 16: 49 ste MESA  
23-26 Aug 16: 44 ste Vierdaagse van de IJzer  
10 Sep 16: Switchback Memorial Mars MALDEGEM  
30 Sep-01 Okt 16: Najaarstrekking ANPCV OOSTENDE  
06 Nov 16: 43ste Canadezenmars HOOFDPLAAT-KNOKKE 

TIR 2016  

04 maart: Trg  -  1 april: Trg   -  29 april: Comp Fr-BE  - 03 Juni: Trg 
01 juli: Trg   -  02 September: Trg  -  ?? Sep/okt: Comp FR/GE/BE 
07 oktober: Trg  -  4 November: Trg  -  2 December: Trg 
Ondanks meer mogelijkheden -steeds minder leden op de 
aangebrachte activiteiten. Tak 3 GRWV blijft mensen uit nodigen 
en motiveren om deel te nemen. 
Bijstand aan de “doe” gerichte activiteiten tijdens de familiedag  

Dank aan het TEAM S3 -in het bijzonder aan Gilbert en Roland 
(die met weinig middelen er steeds in slagen paraat te staan op 
de Trg van het schieten in het Fort des Dunes) en Didier voor het 
zorgvuldig bijhouden van de activiteitenkalender. 

DE TOEKOMST … 

Tak 3 zal zich blijven inzetten om de leden voldoende 
mogelijkheden te geven om zich te trainen in schietvaardigheid 
en marcheren.  
Tak 3 zal blijvend steun verlenen aan de door KNVRO 
georganiseerde nationale activiteiten. 
In de meeste gevallen zullen we via input in de 
activiteitenkalender GRWV de leden informeren en door zelf deel 
te nemen de leden aanmoedigen ook deel te nemen. 
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GRWV vzw –AV 01 Feb 16 – S5 

ACTIVITEITEN 

- Nieuwjaarsreceptie -30.01.2015 –zaal Normandië te 
Oostduinkerke 57p betalend en–10 genodigden 

- Familiedag –24.09.2015 –Regio Ieper / Loker–Ontbijt (22p) – 
Bezoek Commandobunker (23p) –fotozoektocht (12p) –Diner 
(21p) 

- Korpsmaaltijd -27.11.2015 - zaal Normandië Oostduinkerke – 
57 aanwezigen – thema “schepen in WO 1” 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

Regio Brugge: 5 –  
Regio Ieper: 28 –  
Regio Kortrijk: 5 –  
Regio Westhoek: 10 –  
En veel meer die niet werden doorgegeven aan S5 … 

DE TOEKOMST …. 

Nieuwjaarsreceptie 29.01.2016 –Zaal “De Kroon” –Esen - 
Familiedag eind september 2016 - Korpsmaaltijd –November 
2016 –Regio Diksmuide? - Bedrijfsbezoek –bestuur & partners 

GRWV vzw –AV 01 Feb 16 S1 (HER)VERKIEZEING MANDATEN 

Aantal verkiesbare mandaten: 15 - Aantal bestuurder: 13  
Nieuwe kandidaten: geen –  
Voorzitter –secretaris –penningmeester (geen wijzigingen) - 
Verantwoordelijke TAK 2 –TAK 3 –TAK5 (geen wijzigingen) - 
Verkiezing rekeningtoezichters (her verkozen) 
Raad van Eer (geen wijzigingen)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikbv.be/
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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.  


