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          02 april 2022 

Vriend(in) Officier, lid van KKROVA 

 

Traditiegetrouw organiseert KKROVA een cultureel weekend in de herfstperiode. 

Dit jaar richten we onze schreden naar Coburg, een stad in Beieren, de bakermat van de Europese vorstenhuizen 

en een partnerstad van Oudenaarde. Van donderdag 22 september tot zondag 25 september 2022 bieden wij u een 

gevarieerd programma aan met een bezoek aan de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad, een bezoek aan 

de vroegere zonegrens met de DDR en een officiële ontvangst op het stadhuis. 

 

 

 

 
 

Coburg heeft een speciale betekenis voor KKROVA. Op 4 april 1971 ontving de stad Oudenaarde een brief van de 

voorzitter van de Kameradschaft Ehem. 95er uit Coburg met het verzoek een verbroedering tussen Coburg en 

Oudenaarde tot stand te brengen in het kader van het streven naar Europese eenheid, verzoening en 

samenwerking. Het was helemaal niet vanzelfsprekend om op dit verzoek in te gaan gezien het 95 Inf. Reg. 

tijdens WO II een tijdje in Oudenaarde de bezettende macht was. 

KKROVA heeft toen onder impuls van de voorzitter Lt.-Kol Dr. J.-P. Deweer de handschoen tot verbroedering 

opgenomen wat geleid heeft tot een blijvend partnerschap tussen beide steden en de daaropvolgende 

verbroederingen van Oudenaarde met Arras, Hastings, Bergen op Zoom, Castel Madama en Buzau. In mei 1972 

verbroederden Oudenaarde en Coburg officieel. Dit jaar wordt het 50-jarig bestaan van deze verbroedering 

officieel gevierd in Oudenaarde en in Coburg. Een ideale gelegenheid voor de leden van KKROVA om de stad 

Coburg beter te leren kennen. 

Coburg is een prachtige stad in Oberfranken, de bakermat van nagenoeg alle Europese vorstenhuizen. Coburg ligt 

ook pal aan de vroegere grens met de DDR. Beide aspecten komen tijdens dit cultureel weekend uitvoerig aan 

bod. 

Wie al kennis wil maken met Coburg kan klikken op de volgende link https://youtu.be/ZaCqm0NxbKo 

 

De deelnemers betalen een voorschot van € 200 per persoon op rekening BE59 4435 6815 0126 van KKROVA 

vóór 15 juni 2022 (met een mogelijke terugbetaling tot 15 augustus 2022). De betaling geldt als inschrijving. 

Gelieve ook een inschrijvingsmail te sturen naar Chris De Waele c.dewaele@skynet.be. 

In de kostprijs zijn alle uitgaven voor de bus, het hotel, de bezoeken en de maaltijden inbegrepen. Enkel de 

lunches tijdens de heenreis en de terugreis vallen ten laste van de deelnemers. 

Vrienden van KKROVA-leden kunnen ook tegen de dezelfde voorwaarden aan de reis deelnemen, 

Het saldo van € 295 per persoon voor een tweepersoonskamer/ € 395 per persoon voor een eenpersoonskamer 

wordt betaald vóór 15 augustus 2022. 

In bijlage vinden jullie een gedetailleerd programma.  

 

Heel graag tot 22 september 

De werkgroep Coburg: Luc De Bacquer – Chris De Waele – Jean-Marie Marchand – Raf Vanrobaeys 

https://youtu.be/ZaCqm0NxbKo
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