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“Paasweekendje met Soltero”
Een bezoek aan Bastogne, gecombineerd met een bezoek aan het Euro Space
Center.

Dit weekendje kan je in één zin samenvatten: "eerst de theorie, dan de praktijk". Op
zaterdag bezoeken we het Bastogne War Museum, op zondag verkennen we al wandelend
het vroegere slagveld. Op maandag bezoeken we eerst het museumgedeelte van het Euro
Space Center, daarna het praktijkgedeelte, met een simulatie van een maanwandeling.

Zaterdag
31 maart 2018
PROGRAMMA:

•

14u.00 – 15u.00: ontvangst in het cafetaria van het War Museum te Bastogne.

•

15u.00: een (vrij, dus zonder gidsbegeleiding) bezoek aan het museum met audiogids.
Helemaal aan het begin van het bezoek stellen Robert Keane, Hans Wegmüller, Mathilde
Devillers en Emile Mostade zich aan jullie voor. Op verschillende plaatsen in het museum
nemen zij het woord en vertellen ons hoe en wanneer ze in de oorlog terugkwamen en
hoe ze verschillende sleutelmomenten tijdens de oorlog ervaarden. Tussendoor rakelen
drie filmpjes onze vergane geschiedenislessen terug op.

•

17u.00: na het bezoek leveren we onze audiogids in en verzamelen we bij de infobalie.
Van hieruit trekken we naar het befaamde Mardasson Memorial en de bijhorende crypte.
Vanop dit monument aanschouwen we het schilderachtige parcours waarin we 's
anderendaags zullen stappen.

•

17u 30 begeven we ons naar onze auto's en begeven ons naar het hotel. Hier installeren
we ons in onze kamer en verfrissen we ons, indien nodig, wat op.

•

19u 00: we wandelen naar de Grote Markt van Bastogne waar we het restaurant Mac
Square binnenstappen. Hier kunnen we à la carte eten. De kaart biedt een uitgebreide
waaier aan gerechten aan democratische prijzen. Na het avondeten kan je ofwel direct
naar het hotel terugkeren of nog wat in de binnenstad blijven hangen.
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Zondag
1 april 2018
PROGRAMMA:

•
•

•

•

•

•
•

8u.30: hopelijk heeft iedereen een geslaagde nachtrust achter de rug en zien we elkaar fris en
monter aan de ontbijttafel. Na het ontbijt kan iedereen in de Panos en/of Proxy Delhaize bij
het hotel z'n picknick samenstellen.
9u.30: vertrekken we op dagtocht. Via de binnenstad wandelen we naar het Mardosson
monument. Onderweg passeren we langs de Trierse Poort en het Cady Monument. Daarna
stappen we via dreven en verkeersarme weggetjes naar het Vredesbos. Na het verlaten van
het bos komen we snel een ander herdenkingsmonument tegen. Enkele honderden meters
verder staat een volgende gedenksteen, die we ook passeren. Hierna duiken we opnieuw een
bos in en springen mensgrote (of moet ik zeggen, soldaatgrote) gaten in het oog. Hierin
zochten soldaten in de harde winter van 44-45 beschutting tegen de talrijk rondvliegende
kogels.
12u.00: na deze passage door het bos bereiken we het dorpje Recogne. Recogne is gekend
voor z'n Duits militair kerkhof en het Indiaans monument. In dit dorpje zoeken we ook een
plaatsje om onze picknick op te eten. Na de picknick verlaten we het dorp via een
veldweggetje. In de omliggende weiden krioelt het van de bizons.
14u.00: via een mountainbikepad wandelen we naar Bastogne terug. Deze omgeving wordt
ook weleens de "parachutevlakte" genoemd. Hier werden de geallieerde soldaten gedropt om
enerzijds de stad te bevoorraden en om anderzijds met lichte wapens de bezetter te
verdrijven.
16u.00: stilaan duikt de bewoonde wereld voor ons op en beginnen we aan onze laatste
kilometers. In dit gebied komen we langs de "Bastogne Barracks", momenteel een werkplaats
voor de reconstructie en restauratie van legervoertuigen, destijds het hoofdkwartier van
generaal Mc Aucliffe. Wat verder zien we het rond punt "Luik-Bastenaken-Luik". Vanaf hier
wandelen we over de oude spoorlijn naar het stationsgebouw van "Bastogne Sud". In de
laatste kilometer voor ons hotel komen we aan het “Airborne Museum” voorbij.
18u.00: tijd om ons wat op te frissen.
19u.00: trekken we voor ons avondmaal naar de buren van het hotel, meer bepaald naar het
restaurant "Saveurs du Sud".
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Maandag
2 april 2018

PROGRAMMA:

•
•
•
•
•
•

8u.30: na een deugddoende nacht zien we elkaar opnieuw aan de ontbijttafel. Na het ontbijt
zoeken we onze spullen bijeen en checken we uit.
10u.00: na een zware wandeldag laten we jullie vrij om een uurtje te relaxen; misschien het
moment om in de toeristische dienst een souvenirtje te kopen of op een kleine stadswandeling
mooie foto’s schieten.
11u.00: verzamelen we op de parking bij het hotel en vertrekken we naar het Euro Space
Center.
12u.00: bij aankomst zoeken we eerst de bistro bij het museum op.
13u.00: een bezoek met een audiogids, gevolgd door een simulatie van een maan of
marswandeling en een documentaire over het planetarium.
15u.30: komen we ongeveer terug van onze trip naar de maan. Misschien drinken we nog een
glas op het voorbije weekend, misschien vertrekken we meteen huiswaarts. Dat wordt ter
plaatse beslist.
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INSCHRIJVING:
Inschrijven doe je door 120 € (leden) of 135 € (niet-leden) over te schrijven naar
rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB), op naam van “Soltero”, met
vermelding “ACT / Bastogne / GSM-nummer".

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:
Woensdag 14/02/2018
Belangrijk: gedeeltelijke recuperatie van het inschrijvingsgeld bij annulatie na de
inschrijvingsperiode is mogelijk tot 2 dagen voor de activiteit. Dank voor jullie begrip.

INBEGREPEN IN DE PRIJS:
•
•
•

2 overnachtingen met ontbijt op basis van een tweepersoonskamer in Le Merceny;
Bezoek aan het Bastogne War Museum;
Bezoek aan het Euro Space Center;

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS:
•
•
•
•

Avondmaal in “Mac Square” op zaterdagavond;
Picknick voor zondagmiddag;
Avondmaal in "Les Saveurs du Sud" op zondagavond;
Middagmaal in het self-service restaurant van het Euro Space Center.

VRAGEN?
•
•

Alain Deraedt – 0472 611 236 – alain@soltero.be
Christophe Leon – 0472 31 96 34 – christophe.leon@telenet.be

Deelnemen aan onze activiteiten is steeds op eigen risico, leden en niet-leden zijn dus niet
verzekerd.

