
Reis naar Normandië van vrijdag 18 tot zondag 20 aug 2017 
 
Mars & Mercurius Brugge/W.VL. organiseert in samenwerking met het herdenkingscomité Luitenant-
ter-Zee Victor Billet en de Vrienden van de Royal Navy Section Belge & Navy Veterans een 3-daagse 
reis naar Normandië voor deelname aan de herdenking van 75 jaar Raid op Dieppe en de Belgische 
deelname aan de Opération Jubilée. 

 

Dag 1: Vrijdag 18 augustus 2017 
 

- 08u00 vertrek vanuit opstapplaats Brugge achterkant station 
- 08u30 vertrek vanuit opstapplaats Oostende aan de Marineclub  

We reizen via Duinkerke en Calais naar Neuville-sous-Montreuil. 
- 11u00 Aankomst in Neuville-sous-Montreuil 

 
Bezoek aan de grootste kartuizerabdij van Frankrijk “La Chartreuse de Neuville” en de 
tentoonstelling “Quand la Chartreuse était Belge” een stuk Belgische en West-Vlaamse 
geschiedenis. 
 

Gesticht in de veertiende eeuw (1324) 
door Robert VII graaf van Auvergne en 
Boulogne, werd dit klooster Chartreuse 
de Neuville opgericht in de Canche 
(Kwinte) vallei, nabij Montreuil in de 
buurt de Côte d'Opale. 
 
Meerdere malen wordt door de eeuwen 
heen het klooster verwoest en 
herbouwd. Na de Franse revolutie in 
1789 wordt de Chartreuse verkocht als 
nationaal goed. Het wordt gebruikt als 
steenwinning voor bouw in de omgeving. 

Het klooster verdwijnt bijna totaal totdat de kartuizerorde het land kocht in 1870 en de wederopbouw 
toevertrouwde aan architect Clovis Normand. 
 
In 1905, werd de gemeenschap gedwongen te vertrekken tijdens de scheiding van kerk en staat. Ze 
zochten hun toevlucht in Engeland, in de Chartreuse van Parkminster, ontworpen door dezelfde 
architect. 
 
Op verzoek van de Clemenceau, wordt de Chartreuse de Neuville besteed aan werken van algemeen 
belang; het wordt niet alleen een ziekenhuis, maar ook een sanatorium, een werkende 
vakantiekolonie, een zomerkamp en een zomerverblijf voor kunstenaars en schrijvers. Een falanx van 
"sociale kunst" wordt opgericht onder voorzitterschap van Anatole France. 
 
In 1915, de site is beschikbaar voor de Belgische gezondheidsautoriteiten om de zorg voor de soldaten. 
 

Belgen en West-Vlamingen in de Chartreuse 
Zo’n 3.000 Belgen hebben er verbleven: gezinnen, religieuzen, wezen en soldaten. Ruim 1.200 militairen 
werden er verzorgd, vooral herstellend van tyfusbesmetting. 
 



Het Belgisch ziekenhuis vormde een klein dorp. Gemiddeld verbleven er 700 tot 1.000 personen. De 
Belgische regering was er vertegenwoordigd door directeur Jonlet en het bestuur werd verzekerd door 
Theodoor Plouvier. Hij zag het levenslicht in Kemmel op 12 januari 1870 en werd in juni 1893 priester 
gewijd in Brugge. Daarna was hij priester-leraar in het Sint-Aloysiuscollege van Diksmuide, waarvan hij 
in 1909 tevens directeur (principaal) werd. Samen met de Diksmuidenaars sloeg hij in de tweede helft 
van oktober 1914 op de vlucht voor het oorlogsgeweld. De taak om als een soort aalmoezenier de 
leiding te nemen over schoolkinderen, lesgevende zusters en iedereen die zijn heil zocht in de Chartreuse 
was hem op het lijf geschreven. Hij doopte er borelingen, leidde de plechtige communies en hield 
begrafenissen. Naast dokters en verpleegsters waren er ook een honderdtal personeelsleden. 
 
Er was een eigen bakker, klompenmaker, schrijnwerker, kruidenier en naaiatelier. Werklieden namen 
er logistieke taken op zich. De vluchtelingen zelf staken ook de handen uit de mouwen. De 
kloosterzusters gaven er (huishoud)onderwijs aan de vrouwen. Daarnaast was er een schoolkolonie, 
een van de belangrijkste Belgische schoolkolonies tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 
Rond de 600 vluchtelingen uit de Westhoek, waaronder 58 Diksmuidenaars, die tijdens WO I een 
onderkomen hadden gevonden in het opvangcentrum de Chartreuse overleden er in de periode april 
1915 tot april 1919 en werden in een nabije weide begraven. En sindsdien vergeten … Alle grafkruisjes 
zijn in de jaren 50 verdwenen van de weide. Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Eerste 
Wereldoorlog werd besloten de herinnering aan de overleden vluchtelingen terug levendig te houden. 
 
Tot 2018 vind in de Abdij een tentoonstelling plaats over de Belgen in de Chartreuse 

 
- 13u00 Tijd om te gaan lunchen 

We kozen uit om samen te lunchen 
in Hotel Restaurant LE VAUBAN 32, 

Pace du Général de Gaulle 62170 
Montreul-sur-Mer 
 
Heel lang geleden was Montreuil-sur-
Mer, zoals de naam al aangeeft, een 
haven aan zee. Dat wil zeggen, het 
stadje lag niet pal aan zee, je moest een 
eindje over de Canche varen om naar zee af te zakken. Maar in de loop van de tijd heeft het zand alles 
dichtgeslibd en Montreuil-sur-Mer is Montreuil-en-Terre geworden. Het belang van de haven en het 
stadje is meteen te zien als je aankomt en de citadel met grote wallen ontdekt. Talloze malen werd het 
verwoest en weer opgebouwd. 
 

  
 



- 15u00 vertrek richting Dieppe 
- 16u30 Aankomst Dieppe  

We houden halt aan de militaire begraafplaats Cimetière des Vertus en houden er 
een korte Belgische plechtigheid. 

- 17u30 Vertrek naar het hotel – La Cour Carrée Rue de Dieppe - D925, 76260 Eu  
 
Het hotel was ooit een 19e-eeuwse boerderij, maar is sinds 1991 een charmant hotel en 
werd volledig gerenoveerd in 2007. Het hotel is gelegen tussen Dieppe en de prachtige baai 
van de Somme in EU-Le Tréport. Alle kamers zijn uniek en stijlvol ingericht. Ze bieden gratis 
WiFi en zijn allemaal uitgerust met een douche of bad en een flatscreentelevisie. Het hotel 
heeft een vriendelijke en gezellige bar, Le Zanzibar, met uitzicht op de Cour Carrée, een 
typisch Normandische binnenplaats.  
19u30 Avondmaal 
 

  
 

 
 

Dag 2: Zaterdag 19 augustus 2017 
 

- 08u00 Ontbijt 
- 09u00 Vertrek naar Centrum van Dieppe 
- 10u30 Bijwonen van de ceremonie aan het monument aan de Square du Canada. 
- 11u30 Belgische Plechtigheid aan de gedenkplaat voor Luitenant ter Zee Victor Billet 

op de zeedijk. 

  
 

- 12u30 Receptie  
- Vrije lunch in Dieppe 



- 15u00 Vertrek naar Veules les Rose. 
Veules-les-Roses, een badplaatsje achter in een groen dal aan de Côte d’Albâtre, heeft een 
onvergelijkelijke intieme charme weten te bewaren. Het is gelegen aan weerszijden van de 
Veule, de kleinste rivier van Frankrijk, slechts iets langer dan een kilometer. Het riviertje 
wordt al meer dan achteeuwen nuttig gebruikt, met elf watermolens die een aanzienlijke 
bijdrage hebben geleverd aan de welvaart van het stadje. Het aantrekkelijkste deel van het 
dorp ligt bij de bron van de rivier, met zijn groene waterkersbedden en de Moulin d’Eau 
Vive. De waterkers uit Veules wordt gewaardeerd wegens zijn uitzonderlijk pikante smaak. 
 

  
 

- 18u00 Vertrek naar hotel 
- 19u30u Avondmaal in hotel 

 
 

Dag 3: zondag 20 augustus 2017 
08u00 Ontbijt 
10u00 Vertrek naar Amiens 
12u00 Bezoek aan Amiens en mogelijkheid tot vrije lunch 
Door de Galliërs werd de stad eerst Samarobriva genoemd en daarna door de Romeinen 
Ambianum. Het tegenwoordige Amiens mag in ieder geval volgens ons de nieuwe topper van 
de stedentrips worden genoemd. Behalve een uitgebreid winkelaanbod is er voldoende 
cultuur te snuiven, kun je er heerlijk eten en worden er regelmatig leuke evenementen 
georganiseerd. Als onderdeel van Unesco werelderfgoed zijn er imposante bouwwerken te 
bezoeken zoals de Notre-Dame van Amiens en het belfort.  



Het gebied wat men in Amiens les Hortillonnages noemt is een soort van drijvende tuin. 
Binnen dit deel van Amiens werd men vroeger van groente en fruit voorzien. Via boten werden 
de goederen verhandeld en werd er druk handel gedreven. Middels een tocht door de meer 
dan vijfenzestig kilometer tellende kanalen kun je met een boot het de ruim driehonderd 
hectare tellende Hortillonnages d’Amiens uitstekend verkennen. De flora en fauna binnen dit 
natuurgebied zijn een belevenis op zich. 
 

  
 
17u00u Vertrek naar Brugge 
+/- 20u00 Aankomst te Oostende / Brugge 
 

Kostprijs € 395per persoon op basis van een tweepersoonskamer 
Op basis van deelname van minimum 30 personen 
toeslag éénpersoonskamer €66 
Reis per luxe autocar -  voorzien van bar, toilet, dvd en airco 
- 2 x Overnachting in hotel 
- 2x Ontbijtbuffet 
- 2x Avondmaaltijd in hotel 
Inkom bezoek abdij “La Chartreuse de Neuville (bezoek tuin en expo) 
Lunch in Brasserie Le Vauban te Montreuil sur Mer 
Reis- en annuleringsverzekering 
 

In deze prijs is niet inbegrepen: 
- De maaltijden tijdens de middag op 19 en 20 augustus 
- Het avondmaal op van 20 augustus 
- Persoonlijke dranken 
- Persoonlijke uitgaven en eventuele waarborgen in het hotel 
 

Inschrijving 
Voor zover er nog kamers beschikbaar zijn in het hotel door storting van €65 voorschot per 
persoon op rekening BE49 2800 4089 8671 van Mars & Mercurius Brugge met vermelding 
voorschot reis Normandië 
Bijgaand inschrijvingsdocument opsturen per post naar: Secretariaat M&M Brugge/W.VL. Lane 41 
8000 Brugge of per e-mail marsenmercurius.brwv@gmail.com 

 


