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CIOR &
CIOMR
Binnenkort breekt een periode aan met veel
activiteiten van CIOR en CIOMR. Deze
nieuwsbrief is bedoeld u te attenderen op
de mogelijkheden hieraan deel te nemen.

CIOR CIMIC Exercise
Voor allen geïnteresseerd in CIMIC maar
zeker voor onze leden ingedeeld bij het CMI
Co vindt er jaarlijks een oefening plaats
voorafgaand aan het CIOR / CIOMR
Zomercongres.
De oefening staat in het teken van
internationale samenwerking op CIMIC
gebied. Er worden lezingen gegeven, veel
informatie uitgewisseld en een table-top
exercise gehouden waar u multinationaal in
teams moet samenwerken aan een plan. De
oefening is van 31 juli – 4 aug 2014 te
Hammelburg (Duitsland) zie:
www.cior.net/Events/2014/CIOR-CIMEX2014.aspx.
De kosten zijn € 220,- inclusief kost en
inwoning. Deelname is op eigen kosten of
met sponsoring van C-CMI Co of uw
netwerkmanager.

CIOR EN CIOMR
ZOMERCONGRES
Dit jaarlijkse congres vindt plaats in Fulda,
4 – 8 aug 2014. In deze 5 dagen vinden
werksessies plaats voor gedelegeerden,
maar ook voor anderen is er voldoende te
doen.
Vooral het symposium op donderdag 7 aug
over (nationale) crisisbeheersing en de
CIOMR wetenschappelijke sessies (voor
medici interessant) op de woensdagmiddag 6 aug en vrijdag 9 aug. Ook kunnen
medici workshops volgen op de zondag
voorafgaande aan het zomercongres en
deelnemen als scheidsrechter aan de
Combat Casualty Care Competitie.
Zie voor de CIOMR informatie:
www.ciomr.org/en/
Daaromheen kunt u naast de aangeboden
activiteiten ook de Militaire Competitie
bezoeken waar weer meerdere
Nederlandse teams zijn toe te juichen en u
kunt deelnemen aan tours die worden
aangeboden.

Voor registratie:
www.cior2014.de/en/registration/cimex
vindt u op: https://www.cior2014.de/en
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Alle informatie voor registratie vindt u
op: www.cior2014.de/en
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CIOR Language
Academy

Our country will, I
believe, sooner forgive
an officer for attacking
an enemy than for
letting it alone.
Horatio Nelson

FULDA = ZOMERCONGRES

Direct na het zomercongres – doch open
voor alle leden van de KVNRO – is de
Language Academy.
Bereidt u zich voor op uitzending in Mali en
wilt u beter Frans leren spreken dan u al
doet? Of heeft u altijd al beter Engels of
Frans willen beheersen, de Language
Academy is er ook voor u!

Is een stad in de Duitse deelstaat Hessen en
telt 64.779 inwoners. De stad ligt in het
oosten van de deelstaat aan de
gelijknamige rivier tussen de
gebergten Vogelsberg en Rhön. Het is
de hoofdplaats van het Landkreis Fulda en
heeft binnen het Landkreis sonderstatus.
Fulda is vooral bekend als bisschopsstad en
om zijn barokke architectuur.

Dit jaar wordt de language academy door
CIOR georganiseerd in het Trainingscentrum
van het Rode Kruis in Lozen (bij Sofia –
Bulgarije) 11 – 22 augustus 2014. U krijgt les
van bevoegde docenten – native speakers in
Engels en Frans. De talencursussen zijn op
meerdere niveaus en worden afgesloten op
uw verzoek met een STANAG-test zodat u
ook gecertificeerd terug kunt keren naar huis
of verder kunt gaan met vakantie.
De kosten voor deze zeer intensieve cursus
bedragen slechts € 360,- inclusief kost en
inwoning!!
Alle informatie vindt u op:
www.cior.net/Events/2014/CIOR-LanguageAcademy-2014.aspx

SOFIA – BULGARIJE
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Sofia (Bulgaars: София, Sofija) is
de hoofdstad van Bulgarije en met
1.402.657[1] inwoners (2010) met
afstand de grootste stad van het land.
De stad ligt in het westen van het land
aan de rivier de Iskar, aan de voet van
het Vitosjagebergte. De stad heeft een
internationale luchthaven.
In 1878 namen de Russen tijdens
de Russisch-Turkse Oorlog de stad in:
Sofia werd na de Turkse nederlaag in
1879 de hoofdstad van het moderne
Bulgarije. Het was toen de derde stad
van het land: Roese en Varna waren
allebei groter.
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