
   
     TENBY 

Week-end ter herdenking van de oprichting van de Vrije 
Belgische Strijdkrachten in 1940  

Land – Lucht - Zee 
 

Met steun van de stad Tenby, het graafschap 
Pembrokeshire, het British Legion, het Tenby Memorial 

Committee, Vrienden van de Piron-Brigade en Servio 
 

23 en 24 september 2023 
Wales – Groot-Brittannïe 

 

 
https://www.tenbymemorialcommittee.be/ 

 

        

                    

 

 

Tenby is een charmante kleine haven in Wales in het 
graafschap Pembrokeshire, tegenwoordig een populaire 
badplaats.  

 
Het was daar, op instigatie van ambassadeur Emile de Cartier 
de Marchienne en generaal Victor van Strydonck de Burkel, 
met de goedkeuring van generaal Denis, de toenmalige 
minister van Denfensie, dat op 28 mei 1940, een kamp voor de 
Belgische strijdkrachten werd opgericht, dat vijf maanden 
later de « Free Belgium Forces » werd en eind 1942 de Brigade 
Piron die zal deelnemen aan de landing van 6 juini 1944.  

Programma  
(onder voorbehoud van bevestiging) 
Reis, verblijf (meerdere keuzes of internet) en deelname 
aan activiteiten zijn voor eigen verantwoordelijkheid en 
kosten van de deelnemers.  

 
! Passeport vereist voor Groot-Brittannïe ! 

 

Vrijdag 22 sept 
 
Individuele aankomsten in Tenby per vligtuig (via Cardiff of 
Bristol), trein (via London, Cardiffen Swansea) of auto. 

 
19 :00 Welkom en bezoek van de familie Johnson 
brouwerij, HARBWR. 

 
20 :00  Diner in de brouwerijkroeg. (betalend) 

 
 

 
 

Zaterdag 23 sept 
 

 
 
Morgen  : Ochtendrondleiding door het Tenby Museum en 
Art Gallery, inhuldiging van de Belgische Hoek, gevolgd door 
 een erewijn aangeboden door Charles-Albert Houtart. 
 
Middag : Ontmoeting op de pier en ronleiding door de 
 cisterciënzerabdij op het eiland Caldey, sinds 1926  
verbonden met de abdij van Scourmont van Chimay.  
(betalend)  

 

 
  
19 :30 Diner in het restaurant van een lokaal hotel. (betalend) 
 

 

https://www.tenbymemorialcommittee.be/


 
 
 
Zondag 24 sept 
 
10 :00  Religieuze diens in de St. Mary’s Church door 
Reverend Canon Andrew Grace ter nagedachtenis aan de 
Belgische soldatent die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen.  

 

   
 
11 :15 Inhuldiging van een gedenkplaat aangeboden door de 
stad Tenby op Tudor Square in aanwezigheid van een 
detachement van de Queens Dragoons Guards.  
 

            
 
 
 

 
 
 
11 :45 Civiele en militaire parade in de stad Tenby met 
kranslegging bij het Oorlogsmonument.  
 

 
 
12 :30 Snack in het Atlantic Hotel (nader te bepalen) gevolgd 
door een presentatie over de Vrije Belgische Strijdkrachten in 
Tenby door Cedric du Monceau de Bergendal. 

 

        
 

19 :30 Afsluitend diner in een lokaal restaurant. (betalend) 
 
 
__________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

INSCHRIJVINGEN 
__________________________________________________ 
 
Vanwege het toeristenseizoen wordt uw antwoord zo snel 
mogelijk op prijs gesteld. Mensen die zich hebben gemeld, 
worden regelmatig per e-mail op de hoogte gehouden van 
aanvullende informatie.  
 
Bij interesse graag onderstaande gegevens toesturen per  
e-mail  naar : tenby.commemoration@gmail.com 
 
of per post naar : TMC c/o Christian Houtart – rue Georges 
Rency, 24, 1200 Bruxelles.  
 
Naam : 
 
Voornaam : 
 
Kwaliteit : 
 

Categorie : Ambtenaren              
 

War Heritage       
   

Servio      
   

Les amis de la Brigade Piron   
 

Diverse verenigingen   
 

Anderen     
 
   
Adres : 
 
Telefoon : 
 
E-mail : 
 
__________________________________________________ 
 

mailto:tenby.commemoration@gmail.com

