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INHOUD. 

 
1. Woordje van het Bestuur 
2. Uitnodiging A.V. op 04 april 2019 
3. Programma van de Trefdag 
4. Agenda A. Vergadering 
5. Bestuursverkiezing 
6. Lidmaatschap KNVTTr 
7. Nieuwe korpscommandant in de 6 GpCIS 
8. In Memoriam 
9. Busreis naar Normandie 

 Artikels voor Tam Tam 02 / 2019 

Uw artikel voor de volgende Tam Tam moet de redactie bereiken voor 20 / 05/ 2018       .       

 

 Samenstelling van het Bestuur van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS 

Voorzitter:  Christiaan De Waele 
O/Voorzitter:  Roland De Brabander 
Secretaris:  Dirk Huybens 
Schatbewaarder:  Marc Gobeaux 
Bestuursleden  Leon Leskens 
   Martin Fouquet 
   Marc Dierickx  
   Frank Renette  
                                 Claude Hauters 

Webmaster  Philippe Boudens / Johan Appelmans 
Kasverificateurs:  Herwig Deleersnijder 
                                        Peter Carpentier 

 Uittreksel uit de statuten. 

De bestuursleden van de vereniging worden voor de duur van 3 (drie) jaar verkozen.  
In principe worden de Voorzitter en de O/Voorzitter niet gelijktijdig vervangen. 
Herverkiezing is mogelijk. 

 Internet 

Website van de Vriendenkring. 

Alle vragen en opmerkingen dienaangaande zijn hartelijk welkom op het E-mailadres van O/Voorzitter: 
 roland.de.brabander@gmail.com 
 URL van de Webpagina van Vriendenkring:  http://vriendenkring-6ttr-6gpcis.be/index.php 

 Lidgeld 2018 

VRIENDENKRING: 5 EURO 

TE STORTEN: BIJ VOORKEUR VOOR 31 MAR 2019  

OP·REKENINGNUMMER: 001-1967362-84  /  IBAN: BE03 0011 9673 6284 

                                                                           BIC: GEBABEBB 

VAN:    VRIENDENKRING 6 TTR    MARTELARENSTR 181 1800 VILVOORDE. 

 

De Tam Tam verschijnt viermaandelijks          

http://vriendenkring-6ttr-6gpcis.be/index.php
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Beste Vrienden. 
 
 

Misschien al een beetje laat, maar toch houden wij er aan al onze 
leden en oudgedienden van 6 TTr en de  6 Gp Cis onze beste wensen 
voor een gezond, voorspoedig en gelukkig jaar aan te bieden. 
 
Ik ben tamelijk laat met de Tam Tam, waar velen schijnbaar op 
wachten, dit was te wijten aan gezondheidsproblemen van mijnt wege, 
 
Op 4 april organiseren we onze de 29° Trefdag van de Vriendenkring. 
Het bestuur hoopt om U zo talrijk mogelijk te mogen begroeten. 
Af en toe een herontdekte vroegere collega uitnodigen om eens mee te 
komen naar Peutie, kan enkel de aanwezige groep vergroten. 
 
Misschien hier en daar een collega van vroeger, die niet meer zo 
mobiel is meenemen, behoort ook tot de mogelijkheden, en die zal er 
zeer waarschijnlijk van genieten om nog eens tussen zijn vroegere 
collega’s te mogen vertoeven. 
 
Wij hebben al jaren een vast ledenbestand dat schommelt tussen 280 
en 320 leden, misschien kan jij als lid een kleine inspanning leveren  en 
de Vriendenkring één nieuw lid aanbrengen. 
 
Namens het bestuur 
Roland                     
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Beste Vriend Oudgediende van 6 TTR & 6 Gp CIS 

 

Het bestuur van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS nodigt U uit om deel 
te nemen aan onze 29° Trefdag op donderdag 04 april 2019 te Peutie . 

De Trefdag is een unieke gelegenheid  om de beloften van je afspraken met  vroegere 
collega’s, kameraden en vrienden na te komen en samen een gezellige dag door te brengen. 
Het is een enige gelegenheid om bij een etentje en een drankje elkaar nog eens te 
ontmoeten en over vroegere tijden een boompje op te zetten. 

Het is immers zoals elk jaar de bedoeling om van deze dag een bijeenkomst te maken, 
waarbij het officiële gedeelte tot een minimum wordt beperkt, zodat er ruim tijd overblijft 
om samen een praatje te slaan en de vele herinneringen op te halen. 

Het is vanzelfsprekend dat uw vrienden – oudgedienden, die geen uitnodiging zouden 
ontvangen hebben, zich eveneens kunnen inschrijven een mailtje of telefoon met hun 
gegevens naar de O/ Voorzitter volstaat. 

U kunt inschrijven door overschrijving of storting van 15€ op rekening 

NR 001-1967362-84 van Vriendenkring 6 TTr 1800 Vilvoorde 
IBAN code: BE03 0011 9673 6284.. 
BIC code: GEBABEBB 

Uw storting of overschrijving telt als inschrijving. 

Voor de leden die in het buitenland verblijven en geen Belgische rekening hebben volstaat 
een telefoontje, briefje of mailtje, ze kunnen dan in speciën vereffenen op de dag zelf. 

Ingeval van overschrijving via hun Bankrekening  
De IBAN code: BE03 0011 9673 6284.   
De BIC code: GEBABEBB 

Het lidgeld van de Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS, (indien nog niet betaald!!!), bedraagt 
voor 2019: 5 €uro. 

Indien je ook lid wenst te worden van de KNVTTR dien je uw lidgeld rechtstreeks via de 
rekening van KNVTTR vereffenen ( zie hierna omkaderd stuk) 
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De prijs voor de maaltijd op donderdag  04 april bedraagt 15 €uro per persoon, maaltijd en 
alle dranken van de dag inbegrepen, (sterke dranken uitgezonderd). De koffie of frisdrank bij 
de ontvangst , de drank op de receptie, de drank bij de maaltijd, alsook de drank na de 
maaltijd tot 1900Hr, zijn in deze prijs inbegrepen. 

De Mess in Peutie serveert ons soep van de dag, een steak- frites met passende groenten en 
als dessert een stuk gebak, er is water en wijn aan tafel. 

Degenen die zich niet kunnen vrijmaken in de voormiddag, zijn welkom vanaf 1430 Hr, mits 
een bijdrage van 2,50€. 

Zoals de drie voorgaande jaren zijn ook onze vroegere collega’s van 13 TTr aanwezig voor hun 
trefdag. 

Belangrijk: voor de controle op de toegang tot het Kwartier gelieve uw Nummerplaat op de 
overschrijving te willen vermelden. 

Wij verwachten uw betaling en dus inschrijving ten laatste op dinsdag 22 maart  2019. (uw 
deelnameprijs gestort op de rekening) 

Voor de traditionele late beslissers of voor diegenen die iemand door een of andere reden 
willen in- / en of uitschrijven kan je nog altijd terecht op het telefoonnummer van de 
O/Voorzitter, (  0477 81 22 45) bij voorkeur na 1800Hr.  
Je kan ook mailen naar volgend mailadres: roland.de.brabander@gmail.com 

Het bestuur hoopt ter gelegenheid van de 29° Trefdag van onze Vriendenkring U allen zo 
talrijk mogelijk te mogen ontmoeten. 

HET BESTUUR. 

Het bestuur wenst alle deelnemers een aangename dag 

 

 

VOORBEELD 

Voor het invullen van Uw overschrijvingsformulier, in het vak mededelingen 

L5+Dx2+Nmx1---plaat NSA903 

D.W.Z:  
L=             lidgeld voor de Vriendenkring 6 TTR (indien nog niet betaald) 
Dx2=        twee deelnemers aan de Trefdag op 04 Apr 2019 
Nmx1=    een deelnemer enkel ‘s namiddags 
Plaat=      de nummerplaat van Uw voertuig’’ 

 

  

mailto:rdebrabander@skynet.be
mailto:rdebrabander@skynet.be
mailto:rdebrabander@skynet.be
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 Programma 29° Trefdag Vriendenkring 6 TTR & 6 Gp CIS. 

A. Datum: Donderdag 4 april 2018 vanaf 1000Hr. 

B. Plaats: Peutie, Kwartier Maj Housiau, Blok D3 en D4 

C. Programma: vanaf 0930Hr Verwelkoming van de leden in de Bar ST-Martinus D3   

  Verwelkoming met koffie of frisdrank  
1050Hr Bloemenhulde aan het monument 6 TTR  en 13 TTr(*) 

Muzikale omlijsting door de Harmonie der Oud strijders               
Aarschot 

1110Hr Algemene vergadering voor de leden in de  D4 (*) 

1215Hr Aperitief aangeboden door de vriendenkring in  Bar St Martinus (D3)  
1315Hr Maaltijd eetzaal D3 

1430Hr verlaten eetzaal op vraag van Horeca Peutie 

  Na de maaltijd is de bar ST-Martinus geopend 

1900Hr Einde van de Trefdag 

(*) De geachte leden worden vriendelijk uitgenodigd tot deelname 

Er is mogelijkheid het vernieuwde museum van de Transmissies te bezoeken. Bij interesse gelieve 
uw naam voor 22 Mar over te maken aan de O/ Voorzitter. 

 

  

 

Agenda Algemene Vergadering 
1. Begroeting door de Voorzitter 

2. In memoriam overleden leden, oudgedienden en familieleden 

3. Goedkeuring van 
  verslag A.V. 2018 

kasverslag 

- Voorlegging van de balans afgesloten op 31 12 2018 

- Ontlasting van de schatbewaarder 

- Aanstellen van twee commissarissen voor nazicht van de rekeningen  over 2019.                                                                                                                                                                      

5. Bestuursverkiezing .   

-Einde mandaat  en herkiesbaar in 2019 

   De Waele Chris;  Fouquet Martin; Dierickx Marc;  Huybens Dirk;  Hauters Claude. 

-Vrijgesteld daar verkozen in 2018: 

 De Brabander Roland ; Gobeaux Marc. 

-Vrijgesteld daar verkozen in 2017: 

 Leskens Leon; Renette Frank. 

– Vorsteling nieuwe Webmaster 

 Appelmans Johan.  

5. Het leven in de 6 Gp CIS: korte uiteenzetting  door de Comd 6 GP CIS 

6. Vrije tribune en voorstellen van de leden 
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7. Voorstellen van het bestuur: 

 Voorstel door Voorzitter van tweejaarlijkse reis naar Normandie 

 Voorstel herfsttreffen te Vilvoorde op 05 Okt 2019 

8. Slotwoord van de voorzitter 

 

  

Bestuursverkiezing 2019 

Volmacht. 

NAAM:    Voornaam: 
 
Lid van de Vriendenkring 6 TTr en in orde met zijn bijdrage voor het jaar 2019 

Geeft VOLMACHT aan: 

NAAM:           Voornaam: 

Om in mijn naam deel te nemen aan de bestuursverkiezingen op 04 Apr 2019 

Datum -- / -- / --       Handtekening 

Formulier op te sturen naar R De Brabander Koornblomme 42 8490 Jabbeke   

Of mailen naar: roland.de.brabander@gmail,com 

 

 

Kandidatuurstelling. 

ONDERGETEKENDE 

Naam       Voornaam 
Straat     Nr  Gemeente 
 
Lid van de Vriendenkring en in orde met zijn bijdrage voor het jaar 2019, stelt zich hiermede 
kandidaat voor de functie van 

 BESTUURSLID 

Datum: --/--/--           
        Handtekening 

Formulier op te sturen naar R De Brabander Koornblomme 42 8490 Jabbeke 

Men kan ook mailen naar: roland.de.brabander@gmail,com 

 
 

  

 

 



8 

 

. Koninklijke Nationale Verbroedering der Transmissietroepen & CIS 

 

Lidmaadschap KNVTTr 

De Vriendenkring 6TTr& 6GpCIS maakt geen deel meer uit van  KNVTTr. 

Hierdoor moeten de leden die wensen lid te blijven van KNVTTr hun bijdrage rechtstreeks 

aan KNVTTr betalen 

Gegevens voor uw bijdrage aan KNVTTR. 

Lidgeld: 5 € 

Rekening NR: BE53 0012 3046 0053 van KNVTTr Martelarenstr 181 1800 Peutie. 

Om de KNVTTr toe te laten hun jaarboek tijdig te publiceren wordt gevraagd aan degenen die 

wensen lid te worden van de KNVTTr hun lidgeld te storten vóór 31 maart 2019 

Adres van de Vereniging 

KNVTTr & CIS 

P.A. Mevr. Marjan Van Den Bussche 

        Kwartier Maj Housiau  Martelarenstraat 181  1800 Peutie 

Website van KNVTTr:     http://www.frnttrknvttr.be/ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frnttrknvttr.be/
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Commandant voor de 6 Gp CIS 

Op 05 oktober had op de Grote Markt van Aarschot een wapenschouwing plaats ter 

gelegenheid van de bevelsovergave van de 6 Gp Cis door 

 Luitenant-kolonel stafbrevethouder Dirk Cooreman 

Aan  

Majoor Stafbrevethouder Stéphane Cousement 

Dirk Cooreman wordt geboren op 19 Jan 1972 te Dendermonde en start zijn militaire 

carrière in augustus 1988 als cadet van de allerlaatste lichting aan de Koninklijke 

Cadettenschool afdeling Lier. Hij volgt er de richting wetenschappen-wiskunde. In de 

Koninklijke Militaire School legt hij er, samen met de 132ste promotie Alle Wapens - 

Promotie Charles de Coster -, in 1994 de eed af als Onderluitenant en met Telecom als 

specialisatie wordt hij in 1996 - na de wapenschool in de toenmalige Transmissieschool, 

geaffecteerd naar het 5 Bn Transmissietroepen te Peutie. 

Als pelotonscommandant constructie is hij verantwoordelijk voor de mobiele middelen van 

het hoofdkwartier. Tijdens zijn opdracht in Bosnië als transmissieofficier van BELUBG 1 

wordt hij in 1998 Luitenant benoemd en zal na zijn terugkeer meewerken aan de 

operationalisering van BEMILSATCOM. Na de vorming door de firma in het fonkelnieuwe 

ankerstation te Marche-en-Famenne, zal hij de eerste operatoren opleiden binnen het Pl LDSG 

(Long Distance Signal Groups). Als adjunct S3 sluit hij in 2001 zijn periode af binnen het 

Bataljon om vervolgens repetitor economie en beheer te worden bij professor Wally Struys 

aan de Koninklijke Militaire School voor de komende 3 jaar. Tijdens de kampperiodes van de 

leerlingen in binnen- en buitenland zal hij steevast instaan voor de transmissies om zo voeling 

te houden met het CIS wapen. Gedurende deze periode zal hij tevens als pelotonscommandant 

ZKH Prins Amadeo onderrichten tijdens de Militaire Instructiefase (MIF).  

Na deze vormingsopdracht wordt Kapitein Cooreman in de zomer van 2003 tewerkgesteld als 

een van de adjuncten van de studiedirecteur van de KMS (DEAO) en zal er in 2005 als hoofd 

van de netwerkcel (CBIT) meewerken aan de reorganisatie van het campusnetwerk van de 

KMS. 

 Midden 2005 keert Commandant Cooreman terug naar de 2de Groep Communicatie- en 

Informatiesystemen te Sint-Niklaas om er de functie van S3 op te nemen. Na zijn vorming 

kandidaat hoofdofficier (33 VKHO) wordt hij in 2008 binnen de stafsectie G6 van 
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COMOPSLAND verantwoordelijk voor de dagdagelijkse opvolging van de CIS 

ondersteuning bij de operaties. Aansluitend wordt hij in 2011 hoofd van de ondersectie Ex-Trg 

waar hij de CIS steun aan de paraatstelling zal verzekeren. Tijdens deze periode op 

COMOPSLAND heeft hij de eer om de functie van Ordonnansofficier van ZKH Koning 

Albert II te vervullen. 

 In 2012 wordt Majoor Cooreman geselecteerd voor de Hogere Staf-opleiding en behaalt er, 

deel uitmakend van de 127ste Divisie, na 1 jaar studie het hoger stafbrevet. Na deze 

vervolmaking wordt hij in het najaar van 2013 als planner binnen de sectie J6 onder de divisie 

steun van ACOS Ops en Training verantwoordelijk voor de uitwerking van de CIS steun voor 

alle recente operaties.  

Op 27 september 2016 nam Majoor stafbrevethouder Cooreman het bevel over van de 6 

Groep Communicatie– en Informatiesystemen en zal hij de integratie van de eenheid in het 

Special Operations Regiment mee helpen voorbereiden. Luitenant-kolonel  stafbrevethouder 

Dirk Cooreman is gehuwd met Liesbeth en samen hebben ze 2 kinderen, Fleur (8 jaar) en 

Sanjiv (12 jaar). Z’n vrije tijd vult hij in als radio-amateur ON4CRM, electronica en het 

vliegen met tele-gestuurde drones. .  

 

Maj SBH Stéphane Counasse 

Geboren te Luik in 1977, start Majoor stafbrevethouder Stéphane Counasse, licentiaat, zijn 

militaire carrière in augustus 1995 als leerling aan de Voorbereidende Divisie van de 

Koninklijke Militaire School te Laken. Aan het einde van dit voorbereidend jaar wordt hij 

toegelaten tot de 136ste promotie Alle Wapens van de Koninklijke Militaire School – 

Promotie « Kolonel N. Gauthier ».  

Na een succesvolle wapenschool start Onderluitenant Counasse zijn professionele carrière in 

december 2001 te Saive binnen de Compagnie Communicatie- en Informatiesystemen van het 

4de Bataljon Hoofdkwartier en Transmissie. Als pelotonscommandant van de tweede 

“module” is hij verantwoordelijk voor de mobiele middelen van het reserve hoofdkwartier 

van de Divisie (QG Res) en het tweede peloton knoopcentrum (CN2). Later, in april 2003, 

volgt hij de eenheid naar Marche-en-Famenne waar hij achtereenvolgens de functies van 

pelotonscommandant (CIS2) en Adjunct Officier Operaties (AS3) binnen de 4 Groep 

Communicatie- en Informatiesystemen zal bekleden. 

In 2005 muteert Luitenant Counasse naar het hoofdkwartier van de 7de Brigade (QG 7Bde-

2Ch) te Marche-en-Famenne waar hij gedurende vier jaar de CIS-raadgever van de Brigade 

Commandant zal worden (S6 Bde). Hier ontwikkelt hij de capaciteit en de competentie om de 

ontplooiing van tactische CIS-middelen te kunnen plannen. Hij zal tijdens deze periode ook 

deelnemen aan een opdracht van zes maanden in het kader van de operatie EUFOR 

TCHAD/RCA. 

Gedurende de zomer 2009 neemt Kapitein Counasse de functie waar van Adjunct officier van 

de ondersectie Ex&Trg van de Staf van de Land- component (COMOPSLAND) en is hij 

verantwoordelijk voor de conditionering van de CIS-eenheden en de ondersteuning van de 

conditionering van andere eenheden. Hij zal deze functie bekleden tot 2011. Dan start hij 

namelijk met zijn opleiding als kandidaat hoger officier aan het Defensie College te Brussel, 

binnen de 37ste promotie VKOL. 

In mei 2012 stapt hij over naar de Sectie Communicatie en Informatie van de Divisie Material 

Resources (MR C&I-CIS) waar hij opeenvolgend de functies van Materieel beheerder, 

eilandchef en bureelchef van de ondersectie Services bekleedt.  

In 2017 wordt Majoor Counasse geselecteerd voor de hogere stafopleiding aan het Defensie 

College en behaalt er, deel uitmakend van de 132ste Divisie HStO, na 1 jaar studie het hoger 
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stafbrevet. Op 5 Okt nam hij het commando van de 6 Groep Communicatie- en 

Informatiesystemen over. 

Majoor stafbrevethouder Stéphane Counasse woont te Hamme-Mille. Hij is getrouwd met 

Jessica en is de gelukkige vader van drie kinderen: Emma, Kiara en Lucas. 

 

De Vriendenkring wenst Lt Kol SBH Dirk Cooreman verder succes in zijn loopbaan en 

bedankt hem voor de goede samenwerking met de Vriendenkring 6 TTr & 6Gp Cis. 

 

 De Vriendenkring wenst Maj SBH Stéphane Counasse een vruchtbare commandovoering in 

de 6 Gp Cis en hoopt op een vlotte samenwerking met de Vriendenkring 6 TTr & 6 Gp Cis 



  



 

. In Memoriam 

 

Op 25 december 2018  overleed   in de ouderdom van  81 jaar 

Ons lid van de Vriendenkring 

Ghislaine Schalandryn 

Weduwe van Adjt b.d. Eduard De Clerck  

 

De Vriendenkring biedt aan de getroffen familie haar oprechte blijken van innige 

deelneming aan 

 

   

 
 

 

  
Vriendenkring 6TTr & 6 Gp CIS 

 
Busreis Normandië 05 – 08 Sep 2019 

 
Beste vrienden, 

 
Dit jaar gaat onze tweejaarlijkse busreis naar het Noord-Franse Normandië. Zoals bij de vori-
ge reizen wordt er ook ditmaal gestreefd naar een gezonde mix van militair-historische en 
culturele bezienswaardigheden overgoten met een gastronomisch sausje. De verkenning ter 
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plekke moet nog gebeuren maar er kunnen wel al enkele tipjes van de sluier opgelicht wor-
den.  
Op donderdag 05 Sep start de bus - al vroeg in de morgen – in de kazerne van Peutie. In 
Semmerzake wordt een tweede groep deelnemers opgepikt en bij voldoende aantal doet de 
bus ook het station van De Panne aan. In gestrekte draf gaat het dan naar ons eerste bezoek, 
met name La Coupole in de buurt van Saint-Omer, een heuse Duitse V2 raketlanceerbasis uit 
WO II. In de namiddag zakken we verder af en kunnen we even de beentjes strekken bij de 
beroemde kliffen van Etretat. 
 

 

 

 

 
s’ Avonds nemen we onze intrek in het mooie rustieke driesterrenhotel  Le Bayeux in het 
centrum van het romantisch stadje Bayeux, net voorbij Caen en ideaal gelegen voor de ver-
kenning van de Normandische landingsstranden.  
Na een goed gespijsd ontbijtbuffet rijden we op vrijdagmorgen 06 Sep richting kust en be-
zoeken we er vooreerst  het American Cemetery Colleville. Dit is een Amerikaanse militaire 
begraafplaats en monument ter nagedachtenis aan de Amerikaanse soldaten die sneuvelden 
bij de landing in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaar is het niet ver van de 
rotspunt Pointe du Hoc op Omaha Beach, waar de Amerikaanse para’s de tanden hebben op 
stuk gebeten. Geen bezoek aan Normandië zonder de kerk van Sainte-Mère-Eglise waar het 
valscherm nog steeds hangt van John Steele, die met zijn parachute aan de kerktoren bleef 
hangen. 
 

 

 

 
 
Op de terugweg naar Bayeux brengen we in Saint-Lô een bezoek aan de bekende staatsstoe-
terij en gaan we calvados proeven in een artisanale distilleerderij.  
Op zaterdag 07 Sep begeven we ons terug richting landingsstranden. Na een kort bezoek aan 
de Batterie de Longues-sur-Mer, onderdeel van de Duitse Atlantikwall, bekijken we D-Day in 
de Musée Arromanches 360°, een spectaculaire cirkelvormige cinema. 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjShYDUsp3gAhXQZVAKHZvOCDkQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_V2_(A4)_rocket_displayed_at_La_Coupole,_Pas-de-Calais,_France.jpg&psig=AOvVaw0coox87f1uKV-K0mRq3klA&ust=1549208772243965
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF2c-Asp3gAhWRmLQKHYZaATcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.francetraveltips.com/two-of-the-best-ways-to-see-the-cliffs-at-etretat/&psig=AOvVaw0YcrUOAysGwijqL-ZiyNqn&ust=1549208597753803
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR85qmtp3gAhWH-KQKHenHDrkQjRx6BAgBEAU&url=https://us.france.fr/en/normandy/article/normandy-visit-omaha-beach-american-cemetery-memorial-colleville-mer&psig=AOvVaw0l9oU1Zfglz86o66fSoZIM&ust=1549209727996744
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVscbJtp3gAhVPyKQKHcdbDFAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pariscityvision.com/en/france/normandy/sainte-mere-eglise&psig=AOvVaw06WWak9MhLzyy_v2yIPBbt&ust=1549209830850665
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In Courseulles-sur-Mer bevinden we ons op Juno Beach waar vooral de Canadezen slag gele-
verd hebben. Op de terugweg naar Bayeux houden we in Reviers dan ook even halt bij de 
imposante Canadese begraafplaats.  
In de vrije zaterdagnamiddag kan er een bezoek gebracht worden aan het wereldberoemde 
tapijt van Bayeux, een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis 
uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066 tussen de Franse Willem de Veroveraar en de An-
gelsaksische koning Harold. De kathedraal Notre-Dame van Bayeux, een goed voorbeeld van 
Normandische gotiek, is eveneens een bezoek waard. 
 

 

 

 
 

Op de terugweg naar België op zondag 08 Sep stoppen we in Rouen, hoofdstad van Nor-
mandië, met een van de grootste en bekendste gotische kathedralen van Frankrijk. Jeanne 
d’Arc stierf in Rouen in 1431 op de brandstapel op de Place du Vieux-Marché.  
Na alle deelnemers terug op hun respectievelijke vertrekplaatsen afgezet te hebben hopen 
we dat we zullen mogen terugkijken op een gezellige en leerrijke reis onder vrienden. De 
grote lijnen van de reis staan op papier, nu nog de detail uitwerken bij de verkenning.  
Op de Algemene Vergadering van 04 april in Peutie zal alles netjes in detail uit de doeken 
gedaan worden en zal er reeds kunnen ingeschreven worden. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Wens  je sneller je Tam Tam te ontvangen, wens je papier te sparen: 

Dit kan 

Stuur een mailtje naar:    roland.de.brabander@gmail.com 
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