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Oostende, 25 nov 2021 
Beste leden, 
Vrienden, 
 
Wie vandaag om zich heen kijkt en zijn oren te luisteren legt hoort en ziet zeker en vast heel wat 
dingen rond het ‘C’ woord. Begin 2020 kwam het in ons leven en het blijft maar circuleren. 
Bij het schrijven van deze tekst zijn er plannen om ‘het overlegcomité’ vervroegd (morgen 26 nov 21)  
samen te laten komen. 
Sint-Maarten is net de deur uit. Sint-Niklaas doet momenteel dubbele shiften. Maar Sint-COVID doet 
ook wel opnieuw veel overuren! 
 
We proberen elk op onze eigen manier onze burgerzin goed te bewaren. Ergens is het dan ook onze 
plicht om de beslissingen van het overlegcomité van 17 november 2021 (en wie weet ook de nieuwe 
afspraken die komende zijn) niet naast ons neer te leggen en naar de geest ervan te handelen. 
Ons korpsmaal (dat  traditioneel n.a.v. koningsdag  wordt gehouden) kan en mag volgens de (nog) 
vigerende strikte maatregelen officieel doorgaan. Als we dit puur en sec bekijken is er geen 
probleem. 
Maar toch…. 
 
Veel leden kijken uit om eens samen te kunnen praten, gezellig samen te zijn en van gedachten te 
wisselen bij een drankje en een hapje. Maar veel leden hebben ook wel wat angst. 
We kregen heel wat inschrijvingen. Meer dan dat we eigenlijk verwacht hadden. Ik moet er 
onmiddellijk bij vertellen dat enkele toch wel overreding nodig hadden om zichzelf te overtuigen in 
te schrijven. We hebben toch ook al wat uitschrijvingen ontvangen wegens het feit dat CORONA 
plots roet in de plannen brengt. En ik verwacht er nog wel enkele. 
 
Van enkele leden weet ik dat ze nog maar net uit of nog “IN” isolatie zitten…. Over het ziek zijn op 
zich heb ik het hier niet. 
Ik ben er mij van bewust dat een enkel berichtje van “Ik ben positief getest bij een PCR-test” toch 
wel wat in gang zet… Verschillende personen moeten dan minstens in quarantaine met uiteindelijk 
wel enkelen die 10-dagen in isolatie gaan. Dit geeft bij gezinnen en families toch wel wat impact.  
En als ik iets verder kijk heeft het ook naast de invloeden in de privésfeer ook zijn impact op het 
bedrijfsleven. Het is moeilijk te begrijpen dat wanneer in een bedrijf, ziekenhuis, instelling, … er zo 
weinig mogelijk contactmogelijkheden mogen zijn, er best geen recepties gehouden worden, er geen 
vergaderingen worden gehouden met veel mensen (uit dezelfde ‘werk-bubbel’) en er opnieuw 
verplichting is voor telewerk,…. , wij tijdens vrije momenten samen zouden komen met mensen uit 
meerdere verschillende ‘bubbels’en families. 
Ik besef dat een korpsmaal een cohesie moment is en ook een moment om met vrienden gezellig 
samen te zijn. Daar is geen twijfel over. Maar ik zie ook in dat we op deze maaltijd vanaf het 
binnenkomen een zittende receptie zouden hebben en in een beperkte groep deze avond samen 
doorbrengen. Het ‘tafel-gezelschap’ zal moeten klein (4 à 6 pers) gehouden worden.  



Mijn buikgevoel zegt mij dat ik niet graag aan de oorzaak lig van een mogelijk risico. We mogen het 
niet zoeken. Achteraf moeten concluderen dat we niet de kans hebben genomen om een trein van 
vaart te laten minderen. Hem dan te zien rijden naar een ongewisse toekomst. Dat vind ik geen leuk 
idee. 
Ik zou toch zo graag ‘Kerst en Nieuwjaar’ kunnen en mogen vieren met vrienden en familie om me 
heen. Gewoon in de nabije toekomst met vrienden samenzitten en wat keuvelen. Of met enkele 
mensen een bezoek brengen aan… Of eens samen stil te staan onder de Menenpoort. Of…. Dat zou 
toch tof zijn.  Ik wil ik meewerken om dit te realiseren. 
Uit deze concrete feiten en bedenkingen en nog meer elementen die ik niet allemaal kan opsommen 
in een korte brief…. 
komt het besluit dat … 
 
Het korpsmaal van KGRWV op 03 dec 2021 in de LISSEWAL te Elverdinge wordt uitgesteld naar 
later. 
 
Ik besef dat een korpsmaal wordt ingericht n.a.v. koningsdag maar ik besef ook dat een belangrijk 
element van deze maaltijd bij KGRWV een cohesie moment is voor onze leden. Vandaar dat we het 
ook wel kunnen houden op een ander moment. 
Bekijk het misschien positief. …  
We leggen zo vlug mogelijk een datum vast ter vervanging van dit korpsmaal/deze maaltijd en 
daarnaast behouden we het korpsmaal eind 2022!  
Dan hebben we minstens TWEE van die leuke momenten in 2022. 
 
Hou jullie gezond! 
 
Vriendelijke groeten  
Peter Pattyn 
LtKol 
Voorzitter Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen 
 
 


