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Toespraak voorzitter KKROVA op 16 Sep 2017

Heer Burgemeester De Meulemeester,
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Tessmer,
Liebe Freunde aus Coburg,
Beste KKROVA- leden,
Sehr geehrtes Publikum, beste aanwezigen,

We schrijven april 1971 als toenmalig burgemeest Thienpont een brief ontving van Karl
Wank uit Coburg (bakermat van ons Koningshuis) met wel een heel bijzondere vraag.
Om te situeren, Karl Wank was voorzitter van de “Vriendenkring oudgedienden 95ste
Thuringer Infanterie Regiment”, regiment dat indertijd voornamelijk bestond uit mannen van
Coburg, Coburgerland en Frankenland. Dit regiment was in 1940 een tijdlang in Oudenaarde
ingekwartierd.
Met deze vraag wou Karl Wank, de geschiedenis indachtig, de hand reiken en een
partnerschap sluiten tussen de steden Coburg en Oudenaarde.
Van zijn kant geeft het toenmalige stadsbestuur Oudenaarde de brief door aan van wat toen
was de “Kring Reserve Officieren Oudenaarde “, met als Voorzitter de Medisch Luitenantkolonel (Res) Dr. Jean-Pierre Deweer. Het bestuur van de Kring besluit na druk beraad de
uitgestoken hand te aanvaarden, met als leidmotief de Europese Gedachte.
Vanaf dan gaat het snel, in oktober 1971 reist een delegatie uit Oudenaarde naar Coburg,
geleid door burgemeester Thienpont, een drietal schepenen, de stadssecretaris en natuurlijk
een delegatie van de Kring Reserve Officieren. Er volgt een onderhandeling met het Coburgse
stadsbestuur o.l.v. Oberburgemeister Stamberger. In mei 1972 wordt het partnerschap
officieel bezegeld en is de verbroedering een feit.
De verbroedering met Coburg bloeide open, vele scholen legden de nodige contacten en in de
loop der jaren trokken bussen vol richting Coburg. Nagenoeg alle verenigingen uit
Oudenaarde namen contact met hun zusterverenigingen in Coburg.
Vandaag 45 jaar later is de band steviger dan ooit, het is eveneens het jaar waarin onze eigen
vereniging de “Koninklijke Kring Officieren Oudenaarde en Vlaamse Ardennen” zijn 60ste
verjaardag kent. We mogen fier zijn dat onze Vereniging de ‘uitgestoken hand’ aangenomen
heeft en hiermee meewerkte aan de fundamenten van wat uitgroeide tot de “VzW Oudenaarde
en Zustersteden”. Dr Jean-Pierre Deweer werd er voorzitter van en bleef tevens ‘erevoorzitter’
in onze Kring. Gestuwd door de Europese Gedachte volgden nieuwe contacten en
partnerschappen met de steden: Arras (FR), Bergen op Zoom (NL), Castel Madama (IT),
Hastings (UK) en Buzau (ROU).

Academische Zitting ’45 jaar partnerschap OUDENAARDE – COBURG’
- 60 jaar KKROVAMaar KKROVA fungeerde/fungeert niet enkel als motor voor partnerschappen met steden,
maar ook met instellingen zoals de Koninklijke Militaire School (the “Royal Military
Academy”), partnerschap aangegaan in 2013.
Zoals het partnerschap Coburg – Oudenaarde wordt gestuurd door een kern, in dit geval zeven
gemotiveerde personen, zo wordt een vereniging gestuwd door zijn bestuur, een
vriendenkring. Maar…Heer Burgemeester, Herr Oberburgemeister, geachte aanwezigen,
alleen werkt het niet, daarvoor rekent elk bestuur, elke kern op uw blijvende interesse en uw
steun.
Voor af te sluiten, een bijzonder woord van dank vooreerst voor onze beide ‘erevoorzitters’,
bezielers van het eerste uur, de Med Lt-Kol (Res) Dr J.P. Deweer, wel in gedachtenis, en de
Lt-Kol (Res) Raf Van Robaeys, hier aanwezig, hij was tevens 30 jaar voorzitter en leidde de
Kring naar de titel Koninklijk nu 10 jaar geleden, deze laatste verschafte mij de essentiële
informatie over de 45-jarige geschiedenis, beiden waren vanaf de eerste dagen begaan met het
partnerschap, zij hebben de uitgestoken hand aanvaard en gebracht tot wat het nu is...
Vervolgens, een bijzonder woord van dank voor de aanwezigheid van Generaal b.d. Harry
Vindevogel, effectief KKROVA-lid en hier aanwezig, voor zijn belangrijke rol in het
partnerschap met “the Royal Military Academy”en de Stad Oudenaarde.
Om al deze redenen zijn we blij en tevens fier tot de huidige “Koninklijke Kring Officieren
Oudenaarde en Vlaamse Ardennen” te behoren.
Leve Coburg, leve Oudenaarde, leve KKROVA,

