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Reslnfo Flash

Editie jul – aug –sep 2017

Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de
Koninklijke 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,
We hebben net TWEE heel geslaagde activiteiten achter de rug.
De herdenking van de reeds meer dan 25-jarige verbroedering met onze FRA
collega’s was een topper. Het was fijn om zelfs verschillende mensen te mogen
ontmoeten die bij de begindagen van deze verbroedering reeds erbij waren.
Ook het familiemoment/dag n.a.v. de ‘RED BEAN’ mars van onze para-vrienden was
een zeer geslaagde activiteit. Unaniem werd verwoord dat ze volgend jaar zeker
opnieuw zullen deelnemen en zelfs met meer als het kan …
Maar dit zijn niet de enige activiteiten die we op ons programma hebben. Ook in
het najaar zijn er nog wat. Familiedag, korpsmaaltijd, schiettrainingen, …. (Voor de
volledige reeks en details kijkt u best op onze webstek.)
Ik hoop dat het verder blijft zomeren zoals het nu al een tijdje doet. Op deze manier
kunnen we allen lang en veel genieten van de zonnige dagen.
Tot op een van de volgende activiteiten.
Uw voorzitter.
LtKol (R) Peter PATTYN

Secretariaat

Vierdaagse van de IJzer
Van dinsdag 22 aug tot vrijdag 25 aug 2017
dinsdag, 22 augustus, 2016 Oostduinkerke
woensdag 23 augustus, 2016 Diksmuide
donderdag 24 augustus, 2016 Poperinge
vrjdag, 25 augustus, 2016 Ieper
De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, georganiseerd door de
Belgische Defensie.
Deze jaarlijkse 'militaire oefening' staat open voor burgers en militairen uit binnen- en
buitenland.
Het wandelgebeuren streeft drie doelstellingen na:
• De band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en
burgers samen te brengen tijdens een gemeenschappelijke, sportieve
inspanning
• De gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzonder zij die vielen
op de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog , herdenken
op een respectvolle manier
• De wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de
historische en toeristische waarde van de Westhoek

Voor uw agenda – Activiteiten

4

Vr 07 1630 Jul 17

Trg Tir
Te Deum - Nat
Feestdag

FDD Duinkerke

Ma xx 1930 Aug 17

Dagelijks bestuur

Oostende

Di 22 - Vr 25 Aug 17

4-daagse v/d Iijzer

Do 14 - Vr 15 Sep 17

Nat Comp Res kaders

Jambes

Vr 01 1630 Sep 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Ma 04 2000 Sep 17

RvB

Regio Kortrijk

Za 09 Sep 17

SBMM

Maldegem

Za 30 Sep 17

Comp Tir F-B-D

FDD Duinkerke

Vr 06 1630 Okt 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Ma 16 1930 Okt 17

Dagelijks bestuur

Oostende

Vr 03 1630 Nov 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Zo 05 Nov 17

Canadese Bevrijdings
Mars

Knokke

Ma 06 2000 Nov 17

Last Post + RvB

Ieper

Za 11 Nov 17

Wapenstilstand

Lokale activiteiten

Wo 15 Nov 17

Te Deum Koningsdag

Lokale activiteiten

Nov 17

Kringmaaltijd
KGRWV

Vr 21 Jul 17

Lokale activiteiten

De Oude Kaasmakerij
Passendale (
Zonnebeke )

Vr 01 1630 Dec 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Ma 11 1930 Dec 17

Dagelijks bestuur

Oostende
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Jumelage B - F Diksmuide 22 Apr 17

Voor een beperkte groep genodigden begon deze dag in hotel PAX, om
daar samen het ontbijt te nemen. Enkele bestuursleden van KGRWV,
KBO-W-Vl en de Mil Comd W-Vl ( met zijn eega ) konden hier al kennis
maken en gezellige babbels uitwisselen.
Hierna werd er RV
gehouden aan het
gedenkteken,
ter
nagedachtenis van de
marine - fuseliers &
Admiraal Ronarc’h in
het stadspark, waar
de sobere, ingetogen
plechtigheid
werd
gehouden.
De talrijk opgekomen
genodigden en vaandeldragers
werden netjes opgesteld voor en
naast het monument.
Na de verwelkoming en de nodige
woordjes kon er overgegaan
worden tot de bloemenhulde.
De verschillende verenigingen
legden, met het nodige eerbetoon,
hun krans of bloemen neer.
Het geheel werd afgesloten met
het spelen van “aux morts” en de
nationale hymnes.
Na dit “serieuze” gedeelte werden
alle aanwezigen uitgenodigd, door
de aanwezige schepen van
Diksmuide, op de receptie in het
stadhuis. Iedereen werd er
getrakteerd met een gepast natje
en een versnapering.
Tijdens deze receptie dienden er
natuurlijk de nodige speeches
gehouden
te
worden.
De
voorzitters
van
OR-SOR
Dunkerque Kol Yves Thoor,
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KBO W-Vl Adjt Didier Van Hoecke, KGRWV Lt-Kol Peter Pattyn en Col
Caenen gaven het beste van zichzelf, door de vriendschapsbanden van
alle verenigingen, nog eens in de bloemetjes te zetten. Jean deed dit, tot
groot genoegen van de aanwezigen, in het “Vlaamsch”.

Om dit officieel gedeelte af te
sluiten werden de charters
nog ondertekend door de
voorzitters om de onderlinge
verbroedering
en
vriendschap nog eens te
bevestigen na 20 jaar
KGRWV – OR Dunkerkque en
25 jaar KBO W-Vl – SOR
Dunkerque.
De dag werd afgesloten in
het restaurant Sint Jan om de
innerlijke
mens
te
versterken. Na nog enkele “laatste” glazen kon er, tevreden, huiswaarts
gekeerd worden.
Weeral een geslaagde activiteit waar alle afwezigen ongelijk hadden.
ADC (R) Devlieghe Didier
AS3 / Webmaster KGRWV

7

Speech door Col Caenen in de tael van zyn oudders
Myn Heer den Schepen,
Lt-Kolonel Christophe ONRAET Militair Commandant van de Provincie
van West Vlaeren,
Beste reserve vrienden van Belgie en Vrankryk,
Mevrouwen, me Heeren,
Volgens den wensch van den Lt Kolonel Yves THOOR voorzetter van het
gezelschap van de reserve officieren en onderofficieren van DUYNKERKE
's ronding van een vlaemch woordtje te zeggen je moet, ten eersten, me
vergeeven van de officieel vlams tael niet te kunnen spreeken maer
alleenlyk in de tael van myn oudders en vooroudders. Aen den naem van
alle de aenweezende Franchen, ik moeten juldere danken voor het heet
onthael dan me ontfangen hen.
De
vernieuwing
van
de
verbroedering ondergeschreeven
in 1992 door den Oppermeester
Valere NEIRINCK voorzetter van de
reserve
onderofficieren
van
BRUGGE OMMELAND en den
Adjudant Dietrich HAUG voorzetter
van de reserve underofficieren van
DUYNKERKE; verbroedering diet
verdaen gewist hadde in 1993 in
Belgie met den nieuw Frans
voorzetter Serge ALLOUCHERY. Het
is de oorzaek van deze ontmoeting.
Lang vantevoor, aenraekingen
tusschen nuuze gezelschappen
waeren gebeurd. Ik zelve met dry
andere Kapiteyns van wien Yves
JANSSEN
hier
tegenwoordig,
van1972 tot 1978 op de noodiging
van den Marine Commandant
ROGIE waeren in de schietstand van OOSTENDE gegaen en daer me
hadden landmagt's réservisten van de WESTHOEK tegengekomt. Dat het
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wydder de denkbeeld gegeven van iets gelyk te organiezeeren. Het het
begonnen met een jaerlyks schietoefening en , als me hen den Fort des
Dunes kunnen gebruyken , het is een mededinging met vele militair
byzonderheyden bekommen.
In 1977, twee jaeren agter dan de steden van DUYNKERKE en KRELFELD
waeren parterschaft bekommen me hen wy zelve verbroederen met den
Kreisgrüppe van KREFELD-MONCHENGLADBACH.
In 1991, julderen voorzetter, den Lt Kolonel Etienne AMPE hadde myn
gezeid dat, sedert den tyd dan me ons tegenkwam, me gingen ook kunnen
te verbroederen Den 28ste van september 1991, door Etienne en den Lt
Kolonel Georges LEMAITRE de twee voorzetters, een charter het
geschreeven en gedrukt gewist.
Den 14ste van mei 2016, in den Fort des Dunes, agter een schietoefening,
de officieren het nulderen charter vernieuwen. De onderofficieren van
BRUGGE OMMELAND moesten 25 jaeren agtenaer dat ook doen. Het gaet
vandaeg gedaen zyn.
Agter den omval van den muer gebouwd tusschen de twee
DUYTSCHLANDEN, vele veranderingen hen voor nuuze twee landen
gebragt gewist van welke de vermindering van de krygsmacht en zyn
middelen, een bitje meer voor de reservisten.
Nuuze aenraekingen zyn evenwel in stand gebleeven met mindere
middelen maer met den wil van vrienden te blyven; en het is dat diet
gewigtig is. Lang leven aen de dezen dien dat nog willen doen deuren.
Col Caenen
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Herdenking 2Lt "Frankie" Cody
Op 23 januari 1917 stortte 2 Lt Samuel
Franklin Cody van het 41st squadron - Royal
Flying Corps neer tijdens een luchtgevecht
boven Ieper. Precies 100 jaar later werd hulde
gebracht aan "Frankie" die sneuvelde als
eerste van zijn squadron. Talrijke genodigden
namen deel aan de herdenking, waaronder de
Britse ambassadeur, afstammelingen van de
piloot, de initiatiefnemers van de Gentse
Royal Cody Rifle Club alsook een ruime
delegatie van de Belgische luchtcomponent.
De geplande overvlucht met Britse en
Belgische gevechtsvliegtuigen moest wegens
het slechte weer worden afgelast. De militaire
commandant nam samen met zijn korpsadjudant deel aan de bloemenhulde.
Ere Lt Kol Declercq René was aanwezig als afgevaardigde KGRWV

10

Familiedag zaterdag 30 september 2017
Voor de familiedag 2017 hebben wij
iets bijzonders bedacht. Wij plannen
een bezoek aan twee militaire sites die
door Defensie vervreemd werden.
Beiden kregen een volledig nieuwe
bestemming.
In combinatie met de bezoeken
voorzien wij een wandeling met een
onverwachte link naar WOI.
Wij geven rendez-vous kort na de
middag voor de bezoeken & wanneer
de wandeling op zijn einde loopt, zal
het tijd worden om onze voeten onder
tafel te steken.
Op basis van de klassieke opkomst voor onze familiedag is het aantal
deelnemers – in kader van de bezoeken en aansluitend de lunch – beperkt
tot zo’n 30 personen. Wees er op tijd bij, daarom geven wij de raad om nu
al de datum in je agenda vast te zetten. De ‘echte’ uitnodiging met nog meer
informatie ontvang je met onze volgende briefwisseling.
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"La Vigie" in ere hersteld
La Vigie is in 1923
gebouwd bovenop een
van de bunkers van de
Hoge Blekker waarin
de geallieerden in de
Eerste Wereldoorlog
grote
kanonnen
verborgen. Later deed
het pand nog dienst als
mess van de officieren.
Toen het gebouw in handen kwam van bouwpromotoren,
pakten die uit met moeilijk haalbare plannen. De ingediende
projecten vingen bot en een lange lijdensweg begon. "La Vigie"
begon te verkrotten en werd meermaals gekraakt. Vooral
tijdens vakanties was ze een onderkomen voor krakers,
druggebruikers en marginalen.
Thans zijn er op de site rond La Vigie 99 assistentiewoningen voor
senioren. Met de inkomsten is de villa zelf gerestaureerd en in al
zijn oude glorie hersteld. Zij is het hart van de site .
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CERRUTI
LOUIS FERAUD
BUGATTI
Mc GREGOR
BRAX
FERRE
BURLINGTON
SCHIESSER
JEAN-PAUL GAULTIER UURWERKEN
CERRUTI UURWERKEN
LEDUB
HENRY COTTON’S

www.herenmodepaul.be
info@herenmodepaul.be

DIRECTE KORTING 10 % VOOR LEDEN

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

