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- Wist U dat, alhoewel Nederland in de 1e wereldoorlog neutraal was, er in het 
gebied van Vise en Luik de oorlog begonnen is 

- Dat de Luik met haar forten de Duitse aanvallers bijna 8 dagen hebben 
tegengehouden, wat tot gevolg heeft gehad dat de Franse troepen 
gemobiliseerd konden worden en daardoor de inval in heel Frankrijk is 
voorkomen. 

- Deze oorlog altijd la grande Guerre wordt genoemd vanwege het grote aantal 
doden en de overgang van oude naar nieuwe oorlogsvoering (mitrailleur, 
luchtgevechten inzet gas en tanks) 

- Er in die oorlog heel veel burgers vermoord zijn omdat ze van spionage of 
sabotage verdacht werden ( visé 30 Dinand 600 vrijwel in elke plaats 
meerdere mensen). 

 

 

In het gebied over de grens is nog veel te zien wat herinnert aan die oorlog en daar gaat de 

heemkundevereniging  de Bongard een excursie naartoe maken en wel op: 

 

Zondag 22 maart 2015 

 

We gaan  naar Luik en gaan in Conte naar het herdenkingsmonument van de 

Intergeallieerden. Helaas is het gebouw zelf alleen op de nationale feestdag in juli open maar 

er is ook het terrein veel te zien en je hebt een prachtig uitzicht op de stad 

 

Van hieruit gaan we naar het Station Guillemins waar een unieke tentoonstelling is 

georganiseerd met als titel “ Ik was 20 in ’14 “  Je kijkt er niet naar voorwerpen maar zit er 

midden in, je ervaart aan je eigen lijf datgenen wat de burgers en soldaten toe meegemaakt 

(door bombardementen verwoeste huizen en straten, executies, luchtgevechten live). 

Hoogtepunt is een loopgraaf waarin je d.m.v. lichtflitsen en oorverdovende geluidseffecten 

zelf voelt welke ellende de soldaten hebben meegemaakt. Je maakt zelf alles mee alsof je er 

bij was! 
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Na een middagpauze (lunch op eigen kosten) gaan we naar het fort Loncin het fort dat het 

langste stand heeft gehouden tegen de Duitse invasiemacht. Pas toen het Duitse leger de 

kanon “ Dikke Bertha “ (zie foto) had aangevoerd kon dit fort vernietigd worden (350 dode 

soldaten)  en was de slag om Luik ten einde. We worden hier door een Nederlandstalige gids 

rondgeleid door wapenkamer, koepel etc.  

 

 

Als de tijd het toelaat bezoeken we ook nog een naastgelegen fort  

 

Wanneer  zondag 22 maart 2015 

Vertrek 09.00 uur van de markt Simpelveld 

Retour 17.00 uur. 

Kosten : leden € 15, niet leden € 17,50 (de entree kosten zijn hoog) 

 

Carpoolen is gewenst (aangeven bij opgave of men kan rijden en hoeveel mensen men kan 

meenemen).  Een autonavigatie is gewenst, ik zorg voor de benodigde adressen en 

coördinaten van de verschillende locaties en er zullen mensen aanwezig zijn die behulpzaam 

kunnen zijn bij het invoeren ervan. 

 

Aanmelden bij Bert Havenith 0646377043  of  bhavenith@ziggo.nl 
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