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Those were the soldiers 
along those roads 
who did fulfill their duties. 
These soldiers we shall be 
along these roads, 
who will remember them. 

 

Voici les chemins 
où passèrent ces soldats 
tous conscients de leurs devoirs. 
Suivons, nous soldats, leurs traces 
sans les oublier. 
 

Langs deze wegen 
gingen die soldaten voorbij, 
vervuld van hun plicht. 
Langs deze wegen 
volgen wij, als soldaten, 
hun spoor in herinnering. 
 

VIERDAAGSE HERDENKINGSMARS 
Voor detachementen 

 

VAN GENT NAAR DIKSMUIDE 

VAN WOENSDAG 08 TOT ZONDAG 12 OKTOBER 2014 

(zaterdag 11 oktober rustdag) 
 

 

 

Mars et Mercure 

“““VVVAAANNN   SSSCCCHHHEEELLLDDDEEE   NNNAAAAAARRR   IIIJJJZZZEEERRR”””   
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VVVOOOOOORRRWWWOOOOOORRRDDD   

   

Ter gelegenheid van de honderdste herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog organiseert 

menige vereniging of instantie een waaier aan activiteiten, gaande van voordrachten, films, 

toneelopvoeringen, over geleide bezoeken aan de slagvelden, tentoonstellingen, tot de oprichting van 

kunstwerken. Te veel om op te noemen, maar allen zeker de moeite waard. 

Alle geplande evenementen  hebben één gemeenschappelijk doel, namelijk de nagedachtenis aan het 

lijden en leed, dat een oorlog met zich meebrengt, levendig houden en bewaren voor het nageslacht, 

opdat het “nooit meer zou gebeuren”. 

Ook de offers gebracht door de duizenden soldaten die strijd leverden, gewond raakten en sneuvelden, 

voor een stukje vrijheid en broze vrede mag daarbij niet vergeten worden. Vanuit deze bezorgdheid 

“laat ons niet vergeten” groeide al in 2010 het idee een project uit te werken rond drie pijlers, met name  

herdenking, herinnering en huldebetoon. Daarbij werd uitgekeken naar een stukje vergeten of minder 

gekende geschiedenis, die niettemin belangrijk was in het tot stilstand brengen van de oprukkende 

Duitse overmacht, in zijn drang om de havens aan het Kanaal te bereiken. 

De terugtrekking van ons Belgisch leger na de val van Antwerpen naar de IJzer en de inzet van de 

Franse Marinefuseliers van de Brigade Admiraal Ronarc’h  en de Britse 7
de

 Divisie van Generaal  

Capper leenden zich uitstekend voor dergelijk project.  

De pijlers “‘herinnering” en “huldebetoon” zullen geconcretiseerd worden respectievelijk door educatieve 

activiteiten voor de schoolgaande jeugd en door ceremonieën aan de  oorlogsmonumenten in de aan 

het project deelnemende gemeenten en steden. De pijler ‘herdenking’ zal vorm krijgen met een 

vierdaagse herdenkingsmars langs de marsroute die de Franse Marinefuseliers in oktober 1914 

volgden van Gent over Aalter, Tielt en Torhout naar Diksmuide. In de eerste dagen al, tijdens een 

confrontatie met Duitse eenheden nabij Melle, vielen de eerste slachtoffers onder de Franse 

Marinefuseliers. 

Met deze herdenkingsmars wordt ook een stukje “herinneringservaring” beoogd. 

door een eind mee te gaan in kleine groep op de marsroute, een stukje te ervaren en zich 

in te leven in wat die Bretoense en Britse jonge kerels hebben doorstaan – oog in oog 

met de vijand, meestal bij nacht en in bar slechte weersomstandigheden, slecht uitgerust 

en amper bevoorraad – haastig op weg naar een ongekende bestemming doorheen een 

voor hen totaal onbekende streek waar de mensen een andere taal spreken… 

 

Deze mars staat open voor alle nationaliteiten, waardoor ze een internationale dimensie wil uitstralen 

met oog voor vrede en verzoening. 

 

 Ronny Vermeersch Patrick Denis 

 

 Gewezen commandant  Technisch coördinator 

  Reservedivisie Marine Infanterie   
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IIINNNLLLEEEIIIDDDIIINNNGGG 
 

 

Herdenking van de aftocht van het Belgisch Leger naar de IJzer 

 samen met de Franse Brigade Marinefuseliers en de British 7
th

 Division 
 

 

In 1994, ter gelegenheid van de tachtigjarige herdenking van de slag om Diksmuide aan het 

monument voor de Franse Marinefuseliers van de Brigade Ronarc’h,  ontstond een bijzondere band 

tussen de Belgische Marine-infanterie en de aanwezige delegaties van de Franse Marinefuseliers uit 

de school van Lorient. 

Op uitnodiging van gewezen burgemeester van Diksmuide en vader huidig burgemeester Lies 

Laridon, werd de Belgische Marine er vertegenwoordigd door twee detachementen Marine-infanterie, 

waarvan het ene bestond uit reservepersoneel, en het andere uit beroepspersoneel onder het bevel 

van Fregatkapitein (R) Ronny Vermeersch. De ceremonie werd georganiseerd in nauwe 

samenwerking met de “Vereniging van de Reserveofficieren van de Marine, Sectie West-Vlaanderen”. 

Ook op de herdenkingen in 1998 en 2004 waren detachementen van de Marinefuseliers uit de school 

van Lorient en van de Belgische Marine-infanterie aanwezig. De ceremonie in 2004 was een initiatief 

van “Het Belgisch-Franse Comité voor de herdenking van de wapenfeiten van de Franse 

Marinefuseliers van de Brigade Admiraal Ronarc’h”. 

Nadat in 2007 beslist werd de Marine-infanterie af te schaffen ingevolge de 

hervormingen binnen de Marine en Defensie, werd een vriendenkring opgericht om 

onder het motto “Courage to the last”’ de spirit van de marine-infanterist levendig te 

houden. Sindsdien neemt de “Vriendenkring van de Belgische Marine-infanterie” deel 

aan elke ceremonie die het stadsbestuur en de “Groepering van Vaderlandslievende 

Verenigingen” van Diksmuide aan het monument van de Franse Marinefuseliers van 

de Brigade Ronarc’h organiseren. 

In  2010 heeft de “Vriendenkring van de Belgische Marine-infanterie” zich aangesloten bij het 

“Belgisch-Franse comité”, dat zich voornam om in 2014 in het kader van de honderdjarige herdenking 

van de Groote Oorlog een project op te zetten om de wapenfeiten van de Franse Marinefuseliers van 

oktober 1914 te herdenken. 

In eerste instantie werd gestreefd naar een maximale betrokkenheid van de gemeentebesturen en de 

bevolking van de steden en gemeenten op de historische route tussen Gent en Diksmuide, waarlangs  

de Brigade Ronarc’h zich in oktober 1914 heeft terugtrokken. 

Naast de luiken “herinnering” en “huldebetoon” wordt een herdenkingsmars gepland voor 

detachementen, militaire of andere, zoals vaderlandslievende organisaties, lagere en middelbare 

scholen, jeugdbewegingen, enzovoort. 

In de loop van de uitwerking werd het project uitgebreid met enerzijds een gedeelte rond de de 

terugtrekking van de Belgische eenheden naar de IJzer – waarbij de verdediging van de zuidoostelijke 

flank door de Franse Marinefuseliers zeer belangrijk was – en anderzijds een gedeelte rond de inzet 

van de “Britse 7
de

 Infanteriedivisie” die vanaf Gent tot Tielt volgde in de sporen van de Marinefuseliers. 
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BBBEEEKKKNNNOOOPPPTTT   HHHIIISSSTTTOOORRRIIISSSCCCHHH   KKKAAADDDEEERRR 
 

 

In oktober 1914 werd beroep gedaan op de Franse Brigade Marinefuseliers onder bevel van Admiraal 

Ronarc’h en op een deel van de Britse 7
de

 Divisie onder het bevel van General Capper, om te 

Antwerpen het Belgische leger te versterken en zo het hoofd te bieden tegen de overmacht van het 

oprukkende Duitse leger. 

 Omdat de vesting Antwerpen ondertussen was opgegeven, kreeg de Brigade Marinefuseliers – die 

merendeels bestond uit jonge Bretoenen die een harde opleiding hadden gekregen in de visserijschool 

–8 oktober te Gent de opdracht om defensieve stellingen in te nemen in de regio van Melle. Vervolgens 

zal de brigade vanaf 11 oktober samen met de 7
de

 divisie de aftocht van het Belgische leger naar de 

IJzer dekken. Tijdens dit terugtrekkingsmanoeuvre op de as Gent – Diksmuide kwam de brigade 

regelmatig in contact met het Duitse leger die via Vlaanderen en Frans-Vlaanderen zijn opmars naar de 

Noordzee ten alle prijze wilde voortzetten.  De Britse 7
de

 Divisie, die tijdens deze terugplooiing gevolgd 

was, verliet vanaf Tielt de brigade en begaf zich richting Ieper. 

Vanaf 16 oktober verdedigde de brigade gedurende bijna één maand de stad Diksmuide.  Onder 

voortdurende bombardementen en niet aflatende aanvallen hield zij op heroïsche wijze stand in dit 

bruggenhoofd over de IJzer en verdedigde met verbetenheid de oevers van de stroom. Tijdens een 

verrassingsoffensief namen de Duitsers de stad in, maar ze slaagden er niet in de IJzer over te steken. 

De marinefuseliers kenden daarbij zware verliezen. 

 

 

 

Ed. Fayard - La Bataille de l’Yser – Jean Mabire 
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OOOPPPVVVAAATTTTTTIIINNNGGG   VVVAAANNN   DDDEEE   MMMAAARRRSSS 
 

11..  DDOOEELL  VVAANN  DDEE  MMAARRSS  

De bedoeling van de herdenkingsmars is de tocht van Gent naar Diksmuide over te doen in de 

voetsporen van de Franse Marinefuseliers en de Britse 7
th
 Division om te ondervinden welke 

beproevingen deze soldaten hebben doorstaan en in groep te ervaren hoe daardoor solidariteit en 

kameraadschap ontstaan. 

 

22..  VVEERRLLOOOOPP  

De mars verloopt over 4 dagen met afstanden van 20 à 25 Km. Zij richt zich tot groepen en/of 

detachementen, bij voorkeur gevormd door een 12-tal deelnemers, bestaande uit leden van 

vaderlandslievende verenigingen, scholen, jeugdbewegingen, vredesorganismen, militaire 

eenheden beroeps en reserve, verenigingen van beroeps- en reservemilitairen, kringen van 

Belgische en buitenlandse oud-militairen. De groepen of detachementen kunnen naar keuze 

deelnemen aan de gehele mars, of zich inschrijven voor één of meerdere etappen. 

 

33..  LLIINNEEAAIIRR  SSCCHHEEMMAA  VVAANN  EEEENN  EETTAAPPPPEE  

 

 

Bijkomende toelichting: 

De blauwe lijn stelt marsroute van de detachementen voor. Deze route zal ook gevolgd worden 

door wandelaars van de wandelfederatie Aktivia, die individueel en op verschillende momenten 

vertrekken. Dit wordt voorgesteld door de (rode punt-streepjes lijn). Buiten dit laatste traject heeft 

Aktivia ook in iedere etappestad of –gemeente een luswandeling met drie verschillende afstanden 

voorzien. Dit wordt voorgesteld door de volle rode lus. 

Het rustpunt X bevindt zich in principe halverwege en zal rond de middag bereikt worden. 
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Het “junction point” JP is de plaats waar de verschillende trajecten elkaar ontmoeten. Op dit punt 

worden alle wandelaars en de detachementen gegroepeerd om in stoet verder te gaan. Op het 

rendez-vous punt RV, op een tweetal km van het eindpunt, vervoegen de vaderlandslievende 

verenigingen en de lokale harmonie en eventuele scholen en jeugdverenigingen de stoet. 

 

44..  DDEE  EETTAAPPPPEENN  

4.1  Algemeen 

Tabel van de dagmarsen, data, afstanden en aan te nemen wandelsnelheid. 

Gent-Aalter ..................................... 08 oktober 2014 ................. 26,4 km  .......... 4,5 km/u 

Aalter-Tielt  ..................................... 09 oktober 2014 ................. 25 km  ............. 4,5 km/u 

Tielt-Torhout ................................... 10 oktober 2014 ................. 30,2 km  .......... 4,5 km/u 

Melle (facultatieve wandeldag)....... 11 oktober 2014 ................. 9 of 18km ........ 4,5 km/u 

Torhout-Diksmuide ......................... 12 oktober 2014 ................. 23,6 km ........... 4,5 km/h 

 

4.2  Gedetailleerde beschrijving 

 

Gent-Aalter ( 08 oktober): 

Vertrek :  Kazerne van de federale politie te Gent, Groendreef, omstreeks  09.30 Hr 

Middagstop : OC Merendree. 

Vervoegpunt (JP) : Gemeentezaal te Bellem omstreeks 1415Hr 

Verzamelpunt (RV): OC  Kerkem(Aalter) : 15.45 Hr 

Officiële intrede in de stad Aalter omstreeks 16.15 Hr 

Herdenkingsceremonie om 16.30 Hr (einde voorzien omstreeks 17.30Hr) 

 

Aalter – Tielt (09 oktober) 

Vertrek : sportcentrum van Aalter : tussen  09.15 – 09.30 Hr 

Herdenkingsceremonie te Ruiselede: rond  11.05 Hr 

Middagstop: Zaal Polenplein – Ruiselede 

Vervoegpunt(JP):  Etablissement “De Ouden Koestal” Tielt omstreeks 14.00Hr 

Verzamelpunt (RV) :  “Hulsteplein” te Tielt :  16.00 Hr 

Officiële intrede in de stad Tielt : omstreeks 16.30 Hr 

Herdenkingsplechtigheid om  17.00 Hr (einde voorzien omstreeks 1745Hr) 

           

Tielt – Torhout (10 oktober) 

Vertrek:  Europahalle te Tielt: omstreeks 07.30 Hr 

Kleine stop te Ardooie-Koolskamp: Etablissement  “In den Biekorf” bij het oude station 

Middagstop: zaal   « De Schouw »  te Lichtervelde. 

Vervoegpunt (JP): Diocesaan centrum  Groenhove te Torhout omstreeks 15.30Hr 

Verzamelpunt(RV) : parking achter het station :  Ganzevijverstraat : om 16.45Hr 

Officële intrede in de stad Torhout : omstreeks 17.15 Hr 

Herdenkingsceremonie om  17.30 Hr (einde voorzien omstreeks 18.00Hr 

 

Melle 

Op zaterdag 11 oktober organiseert IPA (international Police Agency) Afdeling Gent, in nauwe 

samenwerking met Mars en Mercurius-Gent en Aktivia, een luswandeling voor het grote 

publiek op een historisch parkoers ter herinnering aan de wapenfeiten van de Brigade 

Ronarc’h. 
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Het staat de detachementen vrij hieraan deel te nemen, in voorkomend geval onder de vorm 

van een mars. De mars zal eindigen voor de aanvang van de ceremonie die doorgaat aan het 

monument van de Franse Marinefuseliers te Melle. – zie punt 6 hierna. 

 

Torhout – Diksmuide (12 oktober) 

Vertrek : Sportzaal  ‘De Mast’om  07.15 Hr 

Doortocht ter hoogte van het CC Debrouckere (club de B) omstreeks  07.20 Hr 

Ruststop : OC Handsam te Handzame omstreeks 09.45Hr 

Middagstop in het vervoegpunt (JP):  CC  Ingelram te Esen omstreeks 12.45Hr 

Verzamelpunt (RV) : Parking ALDI te Diksmuide om 14.00Hr 

Officiële intrede in de stad Diksmuide te  14.30 Hr 

 

Gemeenschappelijke maatregelen 

Iedere dag zal ‘s avonds een transport met bus georganiseerd worden om de persoonlijke 

voertuigen in het vertrekpunt op te halen. (de kosten van dit transport zijn inbegrepen in de 

inschrijvingskosten). 

Op de vooravond van de marsen op 07 oktober zal het al mogelijk zijn collectief te logeren in 

het sportcentrum van Aalter vanaf 21.00 Hr. (de zaal is niet vroeger beschikbaar). 

 

55..  OORRGGAANNIISSAATTIIEE  VVAANN  DDEE  LLOOGGIISSTTIIEEKK  

 

5.1 De militaire detachementen die uitgenodigd worden tot deelneming. 

Het betreft hier de nog bestaande eenheden die betrokken waren bij het terugplooien  naar de 

IJzer en deelgenomen hebben aan de verdediging van Diksmuide in die eerste weken van  

oktober 1914, zoals : 

 De Franse marine fuseliers (meer bepaald uit de school van Lorient) 

 De Belgische eenheden zoals het 12 Linie regiment 

 De betrokken eenheden van de Britse 7
de

 Divisie. 

Stappen worden ondernomen om ook vertegenwoordigingen van het huidige Duitse leger te 

kunnen verwelkomen. 

Schikkingen voor het logement, het transport, de maaltijden en andere nodige voorzieningen  

moeten vooraf geregeld worden tussen de betrokken militaire autoriteiten en de Kring Mars en 

Mercurius-Brugge/WV volgens de van kracht zijnde nationale en internationale modaliteiten. 

In iedere etappe-stad, met uitzondering van Diksmuide (laatste dag) is collectief logement 

voorzien, evenals catering voor het ontbijt  en een lunchpakket (dranken inbegrepen) voor de 

middagmaaltijd. 

Het avondmaal is vrij te nemen bij de plaatselijke horeca. Een lijst met plaatselijke 

eetgelegenheden zal vooraf overgemaakt worden aan de geïnteresseerden.   

 

5.2 Militaire detachementen en verenigingen die zich op eigen initiatief inschrijven. 

De logistieke voorzieningen zijn dezelfde als onder 5.1 hierboven, hier echter wordt bij de 

inschrijving een bijdrage in de kosten gevraagd, waarvan het bedrag bepaald is op 22€ per 

dag.(volledige service) 

  

NB  - Het is wenselijk dat elke deelnemer zich voor het collectief logement voorziet van eigen 

uitrusting, zoals vb een slaapzak. 

 - Aan de deelnemers die eerder wensen in een plaatselijk hotel te slapen zal bij 

inschrijving een lijst van plaatselijke hotels opgestuurd worden, waaruit  zij persoonlijk 

kunnen reserveren. 
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66..  HHUULLDDEEBBEETTOOOONN  AAAANN  DDEE  MMOONNUUMMEENNTTEENN  VVOOOORR    DDEE  FFRRAANNSSEE  MMAARRIINNEEFFUUSSEELLIIEERRSS..  

6.1 Ceremonie te Melle op 11 oktober 

In de voormiddag kan deelgenomen worden aan een herdenkingswandeling (zie hoger) 

Hieronder worden twee uurtabellen met vertrek vanaf Torhout voor de detachementen die er 
de nacht van 10 op 11 oktober hebben doorgebracht. De linkse uurtabel voorziet de 
uurregeling voor deelname énkel aan de ceremonie te Melle. De rechter kolom voorziet de 
uurregeling voor deelname zowel aan de mars als aan de ceremonie te Melle. 
 

Enkel ceremonie Ceremonie en mars 

07u30 – 09u00 ... Opstaan en ontbijt  

09u00 – 13u15 ... Vrij   

13u15     ............. Verzameling transport Melle   

 

 

 

13u30 – 14u15 ... Verplaatsing naar  Melle                                                                             

07u30 – 08u30 .... Opstaan en ontbijt 

08u30 – 09u15 .... Verplaatsing naar Melle 

09u30 .................. Start luswandeling (mars) 

Twee afstanden 

13u30 ................. Ten laatste 

Aankomst aan Kouterslag 

13u45 – 14u15 ... Verplaatsing naar het 

gemeentehuis van Melle. 

Uurtabel van de ceremonie  

12u00 ................. Samenkomst afgevaardigden 

14u30 - 14u45  ... Vertrek naar het monument 

14u45 - 14u55  ... Aankomst van de autoriteiten aan het monument 

15u05 ................. Begin van de huldeplechtigheid 

15u30 ................. Bloemhulde  

16u15 ................. Vertrek naar de gemeentelijke begraafplaats 

16u30  ................ Plechtigheid aan de graven van de Franse Marinefuseliers – Last Post 

17u00 ................. Aankomst aan het gemeentehuis-receptie voor de genodigden en opening 

van de tentoonstelling in het Gemeentehuis 

6.2  Ceremonie te Diksmuide 

14u30 ................. Intrede van de detachementen op de markt te Diksmuide 

14u45 – 15u00  .. Ceremonie aan het monument van  Baron Général Jacques 

15u00  ................ Aankomst van de officiëlen. 

15u15 ................. Vertrek naar het  monument 

15u25 ................. Aankomst van de autoriteiten aan het monument 

15u30 ................. Opening van de ceremonie met toespraken  

16u00 ................. Neerlegging van bloemen,  Last Post en hymnen 

16u15  ................ Einde van de ceremonie 

 

6.3  Lokale ceremonies 

In iedere etappe-stad is het volgende voorzien : 

 Een officiële intrede met deelname van plaatselijke muziekharmonie 

 Welkomstwoord 

 Een ceremonie ter ere van de Franse Marinefuseliers (Bloemenhulde, Last Post,Hymnen) 

 Receptie georganiseerd  door de stadsautoriteiten voor de genodigden in het 

gemeentehuis. 
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Het zou goed kunnen dat tussenliggende gemeenten op de marsroute eveneens verzoeken 

om een officiële plechtigheid aan het gemeentelijk monument opgericht ter herinnering aan de 

doden van de wereldoorlogen. 

 

77  AANNDDEERREE  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN  

7.1  Evenementen 

Verscheidene evenementen  m.b.t. de herdenking van ‘De Grote Oorlog’ worden gepland 

gedurende en na de dagmars: 

 Tentoonstellingen in bepaalde etappe-steden; 

 Toneelvoorstelling om 2000Hr te Aalter; 

 

7.2  Herinneringseducatie 

De activiteiten in dit kader zullen bestaan uit : 

 Een reeks pedagogische pakketten bestemd voor de lokale scholen; 

 Lokale thematisch wandelroute (of fietsroute) in lusvorm, voorzien van 

informatiepanelen op historische punten waar een belangrijk gebeuren tijdens de Eerste 

Wereldoorlog plaats had. Deelnemers aan de lokale luswandelingen zullen bij de start 

een informatiebrochure ontvangen  met toelichting nopens deze historische plaatsen. 

Het gevecht om ruïnes 

Les fusiliers marins à Dixmude 

Bron: ‘L’illustration Européenné oct 1914 
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VVVAAANNN   SSSCCCHHHEEELLLDDDEEE   NNNAAAAAARRR   IIIJJJZZZEEERRR   

VOORINSCHRIJVING 

infanterie.marine@gmail.com of comifusmar@gmail.com 

 

Deze voorinschrijving stelt de organisatoren in staat een eerste inschatting te maken van het aantal te 

verwachten deelnemers/detachementen. 

Na deze voorinschrijving wordt een definitieve inschrijvingsbrochure overgemaakt. 

GEGEVENS 

Mogen wij U verzoeken de gevraagde gegevens aan één van de hierboven vermelde emaildressen 

over te maken of per post te versturen aan het secretariaat Comifusmar Lane, 41, B-8000 Brugge. 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

NAAM EN VOORNAAM :………………………………………………………………………………………. 

GRAAD(indien van toepassing) :…………………………………………………………………….………... 

EENHEID (indien van toepassing) :……………………………………………………………….…….……. 

EMAILADRES…………………………………………………………………………………………………… 

TELEFOON/GSM…………………………………………………………………………………..…………… 

BURGERADRES : …………………………………………………………………….……………………….. 

NATIONALITEIT :………………………………............. 

2. MIJN GROEPERING (VERENIGING, enz) :………………………………………………………..………. 

3. WIJZE VAN INSCHRIJVING 

A. INDIVIDUEEL 

- met optie aansluiten bij een groep (J/N)…………….  

- met optie aansluiten bij mijn groepering(vereniging,enz)(J/N………….. 

B.  ALS GROEPERING(VERENIGING ,enz) 

- Verantwoordelijke :……………………………………………………………………………...…. 

- Zetel (adres-telefoon) :…………………………………………………………………………….. 

- Aantal geschatte deelnemers :……………………………………...………………………….… 

4. NUTTIGE GEGEVENS m.b.t. DEELNAME 

4.1 Deelname op volgende dagen  

- wo 08 okt (Gent-Aalter):(J/N)…………………………………………………………………… 

- do 09 okt (Aalter-Tielt):(J/N)…………………………………………………………………….. 

- vr 10 okt (Tielt-Torhout):(J/N)………………................................................................... 

- za 11 okt (zie verder) 

- zo 12 okt (Torhout-Diksmuide)(J/N)…………………………………………………………. 

4.2 Collectief logement  of ik wens een lijst van hotels uit de streek (aankruisen:…………) 

- di 07 okt te Aalter: (J/N)…………………………………………………………………….…… 

- wo 08 okt te Aalter: (J/N)…………………………………………………………………….….. 

- do 09 okt te Tielt: (J/N)…………………………………………………………………….….…. 

- vr 10 okt te Torhout: (J/N)………………………………………………………………….……. 

- za 11 okt te Torhout: (J/N)………………………………………………………………………. 

4.3 Vervoerswijze : EIGEN WAGEN – OPENBAAR VERVOER – MEDE REIZEIGER 

(doorhalen niet van toepassing) 

4.4 Za 11 okt : deelname te Melle : WANDELING EN CEREMONIE– ENKEL CEREMONIE 

(doorhalen niet van toepassing) 

mailto:infanterie.marine@gmail.com
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