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EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN 
Een jaar om te gedenken... 

 

      
 



 
 

HOOFDARTIKEL 

 
75 jaar na de Slag om de Ardennen genoegen nemen met een eerbetoon aan de tienduizenden 
Amerikaanse soldaten die hun leven hebben gegeven voor onze democratie en vrijheid van 
meningsuiting zou een belediging zijn voor hun nagedachtenis. Ze verdienen veel meer dan een 
eenvoudige dankbetuiging. 
 
Dankzij hen is er al driekwart eeuw vrede in Europa, tenminste als je de burgeroorlogen die met name 
voormalig Joegoslavië hebben geteisterd, niet meerekent. Vandaag de dag heeft oorlog echter vele 
gezichten, kan hij heimelijk en listig smeulen en zich voeden met angst en sociale of etnische 
spanningen.  
 
Het eren van de helden van toen is een poging passende antwoorden te vinden op de bedreigingen 
waarvoor onze democratieën zich, opnieuw, geplaatst zien. Zelfs op onze breedtegraad is vrijheid niet 
vanzelfsprekend. 

We moeten de strijd om het hoofd en het hart winnen. Een strijd van burgers die elkaar proberen te 
overtuigen, in gesprekken, op scholen, in gezinnen. We moeten de fundamentele waarden van vrijheid, 
respect voor de ander en het gevecht tegen vreemdelingenhaat in ons diepste innerlijk verankeren. 

Wij zijn de jonge Amerikanen die op Ardense grond zijn gesneuveld eeuwig dankbaar. Dankzij hen leven 
wij in vrijheid. We zijn het hen ook verschuldigd er, nu en in de toekomst, voor te ijveren dat elke burger 
dat weet en uitdraagt. 

U leest het in dit programma van de 75e gedenkdag van de Slag om de Ardennen en de bevrijding van 
ons grondgebied. Het programma zal in het teken staan van onze grote dankbaarheid, van de 
ontegenzeggelijke plicht de herinnering levend te houden en, ten slotte, van onze buitengewone 
bereidwilligheid om overal ter wereld de vrijheid en het burgerschap te beschermen. 

 

Benoît LUTGEN 

Burgemeester van Bastenaken 

'Want een mens zonder herinnering is een mens zonder leven, en een volk zonder herinnering is een 
volk zonder toekomst…' 

 



APRIL 2019 

Van 15 april 2019 tot en met 5 januari 2020 

ART LIBERTY. 

FROM THE BERLIN WALL TO STREET ART 

OPENLUCHTTENTOONSTELLING  

 
Art Liberty. From the Berlin Wall to Street Art is een in alle opzichten uitzonderlijke tentoonstelling. Ze wordt 
georganiseerd rond het Mardasson-monument, in de buurt van het Bastogne War Museum, als eerbetoon aan 
de voorlopers van de street art, die zich de Berlijnse Muur hebben toegeëigend om een kunstwerk te maken 
op een van de oorspronkelijke brokstukken. Die kunstenaars drukken op hun eigen manier uit dat de mannen 
die sneuvelden in de kou van die vreselijke winter van 1944-1945 niet voor niets zijn gestorven. Door een 
symbool van onderdrukking te gebruiken als basis voor creatieve vrijheid, geven ze blijk van hun geloof in de 
waarden waarop onze beschaving is gebaseerd. 

De Ardennen en Berlijn hebben één ding gemeen: de strijd voor Vrijheid! 
 

Inhoud 
Op de tentoonstelling, bedacht door kunstverzamelaar/curator Sylvestre Verger en georganiseerd door 
Tempora, de beheersmaatschappij van het Bastogne War Museum, is het volgende te zien: 

• dertig kunstwerken op delen van de Berlijnse Muur die voorheen in no man's land stonden; 

• een groot stuk Muur van drie meter hoog van de westelijke kant, waarop street-artkunstenaars Jef Aerosol en 
Jimmy C de portretten hebben geschilderd van de drie popsterren die met Berlijn verbonden zijn: David Bowie, 
Iggy Pop en Lou Reed; 

• drie Trabanten, geschilderd door drie beroemde muurkunstenaars:  Thierry Noir, Christophe-Emmanuel 
Bouchet en Kiddy Citny; 

• een dertigtal films over de ontstaansgeschiedenis van elk kunstwerk uit de collectie van Art Liberty, met 
interviews met de kunstenaars; 

• de film Éphémère, gebaseerd op het archief van de Berlijnse fotograaf Heinz J. Kuzdas, die vijftien jaar lang 
elke dag de schilderingen op de Berlijnse Muur heeft gefotografeerd (een herinnering aan de Berlijnse Muur 
die niet mag ontbreken). Deze film toont de schilderingen van vóór de val, die sinds 1982 door bekende of 
onbekende kunstenaars op de Muur zijn gemaakt. De bekendste muurkunstenaars geven commentaar; 

• een educatieve film over de geschiedenis van de Berlijnse Muur; 

• een groot fresco dat de Braziliaanse kunstenaar L7M in 2015 heeft gemaakt op houten panelen voor de muur 
Art Liberté in Parijs, en een vijftiental foto's van Heinz J. Kuzdas van de historische schilderingen op de Muur; 

• in het stadhuis van Bastenaken: drie grote doeken van de beroemde muurkunstenaar Christophe-Emmanuel 
Bouchet die gewijd zijn aan het Vrijheidsbeeld en herinneren aan de doeken die hij in 1986 met zijn vriend 
Thierry Noir bij de grensovergang Check Point Charlie maakte ter gelegenheid van de 100e gedenkdag van de 
inhuldiging van het Vrijheidsbeeld in New York; 

• de Franse stadsdichter Jean-Pierre Lemesle heeft voor elk kunstwerk een Post-It met een gedicht gemaakt; 

• een catalogus, de eerste ter wereld waarin de kunstwerken van de tentoonstelling staan afgebeeld met QR-



codes, waarmee de lezers de kunstwerken kunnen ontdekken met commentaar van de kunstenaars. 

 
Als aandenken aan de organisatie van Art Liberty in Bastenaken heeft de gemeente besloten om in dit 
dertigste gedenkjaar van de val van de Berlijnse Muur een groot stuk van de Berlijnse Muur aan te schaffen. 
Dit stuk zal beschilderd worden door Thierry Noir, een beroemde kunstenaar die symbool staat voor Berlijn, en 
door een Belgische street-artkunstenaar. 
 
Enkele kunstenaars van de collectie Art Liberty zullen in de loop van de tentoonstelling die loopt van januari tot 
en met maart 2019 een activiteit organiseren (beschilderde stadsmuren, lezingen, …) 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | BASTOGNE WAR MUSEUM - 061 21 02 20 info@bastognewarmuseum.be 

 

mailto:info@bastognewarmuseum.be


MEI 2019 

Woensdag 8 mei 

HERDENKING VAN DE 

OVERWINNING 

HERDENKING 

 
De Tweede Wereldoorlog loopt in Europa officieel ten einde op 8 
mei 1945 om 23.01 uur (Duitse tijd), een dag nadat nazi-Duitsland in 
Reims de onvoorwaardelijke overgave heeft getekend. 

 
De gevolgen van de oorlog zijn ongeëvenaard in de geschiedenis, met meer dan vijftig miljoen militaire 
slachtoffers en nog meer burgerslachtoffers (400.000 Amerikanen, even veel Engelsen, 600.000 Fransen, 
acht miljoen Duitsers, tien à twintig miljoen Russen, ...). 
 
Ieder jaar wordt in het bijzijn van oud-strijders een kerkdienst gehouden, gevolgd door een bloemlegging bij 
het oorlogsmonument. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 

mailto:manifestations@bastogne.be


Vrijdag 10 mei 

HERDENKING KORPORAAL CADY 

HERDENKING 

 
Toen de oorlog eenmaal onvermijdelijk was, werd Émile 
CADY, samen met veel andere jongemannen die een goede 
militaire opleiding hadden genoten, onder de wapens 
geroepen. Hij trad toe tot de 5e Compagnie van het 2e 

regiment van de Ardense Jagers en het was zijn taak de 
bunker aan de Route de Clervaux te verdedigen. 
 
Op 10 mei 1940 werd er rond Bastenaken hevig gevochten. 
De vijand oefende zo veel druk uit dat na hevig verzet 
opdracht werd gegeven de strijd te staken, en de troepen die 
de stad beschermden, zich terugtrokken. 
 
'Na afloop van deze gevaarlijke missie wordt korporaal CADY tijdens het ontruimen van zijn bunker onder 
vijandelijk vuur genomen, waarbij hij dodelijk gewond raakt. Zijn krijgsmakker Louis BOUILLON, die zich met 
de mitrailleur op de schouder terugtrekt, neemt de gewonde op zijn rug en draagt hem, terwijl de vijandelijke 
kogels hem om de oren vliegen, rustig naar het seinhuis van de spoorwegen. Omringd door Duitsers moet 
BOUILLON zijn korporaal achterlaten en slaagt hij erin naar onze linies terug te keren, met de mitrailleur nog 
steeds bij zich.' 
 
De inhuldiging van het aan hem gewijde monument vond plaats op zondag 4 september 1949 in het bijzijn van 
de militaire, burgerlijke en religieuze autoriteiten en zijn vader en zus, omringd door talloze Jagers. De eer om 
het monument te onthullen viel toe aan soldaat BOUILLON, de krijgsmakker van korporaal CADY. Er werd 
een groot aantal bloemstukken gelegd en er was één toespraak: die van luitenant-generaal MERCKX, oud-
bevelhebber van het 2e regiment van de Ardense Jagers. 
 
Jaarlijks worden er op 10 mei bloemen gelegd bij het CADY-monument, gevolgd door een kerkdienst. 
Nakomelingen van de korporaal zijn nog steeds aanwezig om de herinnering aan hun voorouder levend te 
houden. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 

 

Van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei 

MAKE LOVE NOT WAR 

KARIKATUURFESTIVAL - TENTOONSTELLING EN DEMONSTRATIE 

 
Op het karikatuurfestival zijn striptekenaars, perstekenaars en karikaturisten van over de hele wereld 
aanwezig. Er zijn tentoonstellingen in het Cultureel Centrum, in het Bastogne War Museum en in het stadhuis. 
De karikaturisten zullen bewoners van rusthuis Sans Souci (woensdag 22 mei) en scholieren van de 
verschillende scholen in Bastenaken ontmoeten (donderdag  

23 mei en vrijdag 24 mei). 

Het festival wordt op vrijdag 24 mei officieel geopend 
in het Cultureel Centrum, met aansluitend een 
conferentie over persvrijheid. Dan worden ook prijzen 
toegekend aan de 100 tekeningen die als beste uit 
de bus zijn gekomen tijdens de wedstrijd 'Cartoon' 
die in het kader van het festival via internet is 
gehouden. Deze werken worden gebundeld in een 
boek. 

> Gratis toegang. 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN 

061 24 09 30 

   manifestations@bastogne.be 

mailto:manifestations@bastogne.be
mailto:manifestations@bastogne.be


JUNI 2019 

Zaterdag 1 juni 

MEMORIAL DAY 

HERDENKING 

 
Memorial Day is een ceremonie ter nagedachtenis van de Amerikaanse slachtoffers die wordt georganiseerd 
bij het Mardasson-monument, in het bijzijn van de Belgische en Amerikaanse autoriteiten. 
 
Memorial Day is ooit vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog in de Verenigde Staten ontstaan om de 
slachtoffers van die oorlog in de noordelijke en zuidelijke staten te gedenken. Later werd de dag aangegrepen 
om stil te staan bij de slachtoffers van alle conflicten waaraan de Verenigde Staten deelnamen. Memorial Day 
is in heel Amerika een officiële feestdag en wordt gevierd op de laatste maandag van mei. De Amerikaanse 
president bezoekt elk jaar de begraafplaats in Arlington, bij Washington DC, en overal in het land worden 
defilés gehouden. Memorial Day markeert ook de start van het zomerseizoen in de Verenigde Staten. 
 
Bij ons wilde de Association Belgo-Américaine (ABA) in 1946 een jaarlijkse eerbetoon organiseren aan de 
oorlogsslachtoffers op de Amerikaanse begraafplaatsen die er toen in België waren. Vanaf dat jaar werden er 
dus bloemen gelegd op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Foy. 
 
De eerste Memorial Day in Bastenaken vond plaats in 1951 in de crypte van het Mardasson-monument, in het 
bijzijn van koning Boudewijn, die toen kroonprins was. Door middel van dit patriottische evenement 
(ceremonie en bloemlegging) geven de deelnemers blijk van hun verlangen om iedereen die voor onze vrijheid 
heeft geleden, te gedenken. De ceremonie wordt kracht bijgezet door de aanwezigheid van de ambassadeur 
van de Verenigde Staten in België en andere autoriteiten. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 manifestations@bastogne.be 

 

mailto:manifestations@bastogne.be


 

 

Zaterdag 1 juni 

25e VERJAARDAG VAN HET 

VREDESBOS 

CEREMONIE 

 
Op 11 juni 1994 (50 jaar na de Slag om de Ardennen) wordt in Bizory het Vredesbos ingehuldigd, in het bijzijn 
van hoge autoriteiten en scholieren uit Bastenaken. 400 van de 4.000 bomen in het bos zijn genoemd naar 
een Amerikaanse veteraan die in de winter van 1944-1945 in Bastenaken heeft gestreden. Van bovenaf 
gezien heeft het Vredesbos de vorm van het symbool van UNICEF: moeder en kind. 
 
In 1999 nodigt de gemeente Bastenaken de steden die deel uitmaken van de World Union of Cities for Peace 
uit om ‘vredeswachters’ te worden. Elke vredeswachter wordt vertegenwoordigd door een gedenksteen met 
daaromheen drie bomen op de weg rond het Vredesbos, en vertelt de geschiedenis van de martelaarsstad. 
Ook wordt de keuze van de boom toegelicht. 
 
Twintig steden hebben positief op het plan gereageerd: Kalavrita (Griekenland), Bastenaken (België), Lublin, 
Boves (Italië), Cassino (Italië), Como (Italië), Cuneo (Italië), Guernica (Spanje), Kiev (Oekraïne), Kragujevac 
(Servië), Oswiecim (Polen), Warschau (Polen), Volgograd (Rusland), Wiltz (Luxemburg), Avranches 
(Frankrijk), Krusevac (Servië), Périers (Frankrijk), Saint-Lo (Frankrijk), Sainte-Mère-Église (Frankrijk) en 
Tourlaville (Frankrijk). In 2002 werden er twee vredeswachters toegevoegd aan de oorspronkelijke twintig die 
in het voorjaar van 1999 waren geplaatst: Oost- en West-Jeruzalem. 

Ter nagedachtenis van de 25e verjaardag van de officiële inhuldiging van deze gedenkplek zullen tijdens de 

ceremonie op 

1 juni verschillende eerbewijzen plaatsvinden, en zullen er nieuwe borden worden toegevoegd. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 manifestations@bastogne.be 

mailto:manifestations@bastogne.be


Zaterdag 1 juni 

VOIE DE LA LIBERTÉ 

CEREMONIE 

 
Op 6 juni 1944 landden de geallieerden in Normandië om Frankrijk te bevrijden. Op 10 september 1944 
bereikten ze Bastenaken. Kolonel Guy de la Vasselais, oud-aanvoerder van de Franse legermissie bij het XXe 

korps van het 3e Amerikaanse leger, geeft inhoud aan het idee de route van de troepen van generaal PATTON 
uit te zetten met kilometerpaaltjes: de paaltjes van de Voie de la Liberté. 
 
De kilometerpaaltjes lopen van Sainte-Mère-Église (kilometerpaal 00) tot aan Bastenaken (kilometerpaal 
1147, ingehuldigd op 5 juli 1947), via Frankrijk, Luxemburg en België, en vormen een vlam die uit de golven 
opstijgt, symbool voor de vrijheid en de landing vanuit zee van de bevrijders. Dit is ook een knipoog naar het 
Vrijheidsbeeld in New York. 
 
Langs de route van de Voie de la Liberté ligt sinds 1986 een fietspad, een initiatief van Pierre GUILLARD 
(Périers), om de herinnering aan die soldaten, die hun leven voor de vrijheid hebben gegeven, levend te 
houden. Elke editie trekt honderden fietsers uit verschillende landen, die gezamenlijk de route van het derde 
leger van PATTON afleggen. 

Drie achtereenvolgende dagen (vóór 1998 waren het er tien) die in het teken staan van vriendschap en respect 
tussen de verschillende deelnemende landen. 

In 1999 ontstond het idee het evenement afwisselend in Frankrijk en België te laten plaatsvinden: in de even 
jaren in Périers, in de oneven jaren in Bastenaken. 
 
Dit jaar zijn de 250 fietsers welkom in drie steden: Arlon, Houffalize en Hotton, op 31 mei en 1  en 2 juni. In 
Bastenaken nemen zij deel aan de patriottische ceremonie van Memorial Day. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 manifestations@bastogne.be 

 

mailto:manifestations@bastogne.be


JULI 2019 

Zaterdag 13 juli 

EERBETOON AAN DE FRANSE SOLDATEN 

HERDENKING 

 
Bastenaken was tijdens de Eerste 
Wereldoorlog geen martelaarsstad 
zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Door haar strategische ligging werd de 
stad het snelst door de Duitsers 
geannexeerd. Duitse soldaten staan al 
op 8 augustus 1914 aan de poorten van 
Bastenaken. De dag erna trekken de 
Duitse troepen Bastenaken binnen. 
Bastenaken zal de gehele oorlog bezet 
blijven. De aftocht van de Duitsers aan 
het eind van de oorlog verloopt 
wanordelijk. De Duitse soldaten gooien 
in Bastenaken  

hun wapens op een hoop, en zetten de 

enorme stapel in brand. Voor de Franse 

troepen is een triomfboog opgericht. 

Op de begraafplaats van Bastenaken liggen 23 Franse soldaten begraven. Die soldaten zijn in augustus 1914 
tussen Neffe en Bizory of na de wapenstilstand op 11 november 1918 gestorven om de laatste Duitsers die 
nog in ons gebied waren te verjagen. 
 
Elk jaar brengt de gemeente Bastenaken aan de vooravond van de Franse nationale feestdag een eerbetoon 
aan die helden, die voor het vaderland zijn gestorven. Op de begraafplaats worden bloemen gelegd. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 manifestations@bastogne.be 

 

Van woensdag 17 juli tot en met vrijdag 19 juli 

AUSCHWITZ EN BIRKENAU 

REIS 

 
De gemeente Bastenaken organiseert, in 
samenwerking met de vereniging zonder 
winstoogmerk (asbl) Territoire de la Mémoire, een 
(vlieg)reis van drie dagen (twee nachten) naar 
Auschwitz en Birkenau. Op het programma staan 
een rondleiding in de kampen van Auschwitz en 
Birkenau en een bezoek aan de Joodse wijk in 
Krakau. Bezoek aan het Schindler-museum 'Krakau 
onder nazibezetting'.  
 

> € 480,- (volpension, vervoer en 
entreebewijzen inbegrepen). 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN 

061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 

mailto:manifestations@bastogne.be
mailto:manifestations@bastogne.be


SEPTEMBER 2019 

Dinsdag 10 september 

EERSTE BEVRIJDING VAN BASTENAKEN 

HERDENKING 

 
De Duitse troepen werden op 10 september 1944 
na een bezetting van enkele dagen uit Bastenaken 
verjaagd. De stad had haar vrijheid herwonnen. 
Op straat staken burgers de vlag van de 
geallieerden uit. Die euforie hield enkele weken 
aan. Maar terwijl Bastenaken feest vierde, 
bereidde Hitler een nieuw offensief voor, dat 
plaatsvond op 16 december 1944. 
 
Die eerste bevrijding wordt nog steeds elk jaar op 
10 september herdacht: er worden bloemen 
gelegd bij een aantal monumenten, zoals 
Glessener, MNB, de  
Adelaar van de 101e Airborne Division, Easy 
Company en de Amerikaanse begraafplaats in 
Foy. Dit jaar worden ook de scholen betrokken bij 
de ceremonie. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 manifestations@bastogne.be 

 

 

 

mailto:manifestations@bastogne.be


NOVEMBER 2019 

Zaterdag 9 november 

30de GEDENKDAG VAN DE VAL VAN DE BERLIJNSE 
MUUR 

Maandag 11 november 

MILITARY RUN 

SPORTEVENEMENT 

Voor het tweede opeenvolgende jaar vindt in Bastenaken, 

de stad die symbool staat voor de Slag om de Ardennen, de 

Military Run plaats. 

De Military Run is een pittig parcours met allerlei militaire 
obstakels. Verspreid over de twee trajecten van circa 7 en 14 
kilometer met tijdmeting bevindt zich een twintigtal 
hindernissen, waaronder de beroemde bandenmuur Monkey 
Bars en enkele schuttingen. De deelnemers moeten klimmen, 
klauteren, springen, glijden, en rennen natuurlijk. 
 
De start is op het voetbalveld van Sans Souci, waar de deelnemers gebruik kunnen maken van kleedkamers 
en douches. De beide trajecten lopen grotendeels door de omringende bossen, met een paar stukjes over 
asfalt. 
 
De Military Run is weliswaar een hardloopwedstrijd, maar gezelligheid, een goed humeur en wederzijdse hulp 
staan voorop. Het evenement is dan ook toegankelijk voor iedereen van twaalf jaar en ouder. Alle deelnemers 
gaan naar huis met een exclusief T-shirt van de Military Run en een speciaal aandenken aan deze 6e editie. 

> € 35,- 
 

INFORMATIE | MILITARY RUN - www.militaryrun.be 

 

 

Vanaf vrijdag 29 november 

BASTOGNE TIJDENS DE OORLOG EN VANDAAG 

OPENLUCHTTENTOONSTELLING  

 

Ontdek Bastogne in oorlogstijd en vandaag 
met foto's. 

> Gratis toegang. 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN 

061 24 09 30 

manifestations@bastogne.be 

 

http://www.militaryrun.be/
mailto:manifestations@bastogne.be


DECEMBER 2019 

Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 december 

NUTS-WEEKEND 

HERDENKING VAN HET BELEG VAN DE STAD (zaterdag 14 december) 

 
De gemeente Bastenaken organiseert een patriottische stoet voor oudgedienden, oud-strijdersbonden, 
autoriteiten, scholieren, Belgische en Amerikaanse legerpelotons en veteranen, met twee bloemleggingen (bij 
de monumenten van PATTON en McAULIFFE). Ter afsluiting van de herdenking worden er vanaf het balkon 
van het stadhuis noten geworpen. 

Deze Bastenakense traditie heeft een dubbele oorsprong. 

De eerste dateert van meer dan 150 jaar geleden, toen elke boerderij nog dienstmeisjes, koewachters, 
schaapherders enz. in dienst had. Zij werden op basis van een mondelinge overeenkomst voor een jaar in 
dienst genomen. Deze mondelinge overeenkomst was gelijkwaardig aan onze huidige schriftelijke en 
geregistreerde overeenkomsten. Bedienden werden om het minste of geringste ontslagen. In die tijd was er 
namelijk personeel in overvloed. Bedienden die ontslagen waren, maakten hun jaar echter wel af. Acht dagen 
voor het einde van het jaar kregen ze hun loon uitbetaald en vertrokken ze met hun knapzak op de schouder 
naar de markt van Bastenaken. Die laatste markt van het jaar was dus een markt waar de bedienden en 
dienstmeisjes in dienst werden genomen. De boeren kwamen naar de markt om weer nieuw personeel aan te 
nemen voor een jaar. Werklieden die weer een betrekking hadden gevonden en dus weer een jaarlang 
verzekerd waren van brood op de plank, knoopten een rode zakdoek met witte stippen om hun hals, over een 
grote blauwe kiel, ten teken dat ze waren aangenomen. Verzekerd van een inkomen gingen ze dan 
feestvieren. De jongens gaven de meisjes suikerbroden in de vorm van een kegel (de enige lekkernij in die 
tijd) en fruit. Omdat suikerbrood ontzettend duur was, gaven ze hun meisjes liever fruit, in die tijd noten. 
 
De tweede, beter bekende oorsprong is weliswaar van latere datum maar is toch historisch. In december 1944 
werd de tijdens de Slag om de Ardennen belegerde stad verdedigd door generaal MCAULIFFE, commandant 
van de Amerikaanse 101e Airborne Divisie. Toen hij door de Duitsers werd gesommeerd zich over te geven, 
was zijn reactie, op 22 december 1944: 'Nuts'. Het toeval wil dat generaal MCAULIFFE zijn uitspraak Nuts 
deed precies in de tijd dat in Bastenaken vóór de oorlog altijd de Notenmarkt werd gehouden. Na de oorlog 
werd er binnen deze viering plaats geboden aan folklore en militaire geschiedenis. 
 
Daarom werpt de burgemeester tijdens de jaarlijkse herdenking van het beleg van de stad in december, in het 
bijzijn van Belgische en buitenlandse autoriteiten, noten vanaf het balkon van het stadhuis naar het publiek. 

> Gratis toegang. 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 
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WANDELTOCHT VAN DE PERIMETER (zaterdag 14 december) 

 
Historische wandeltocht met statische reconstructies door 
verzamelaars. Drie afstanden, vertrek vanaf het sportcentrum. 

> € 6,- 

 

 

 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN 

061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 

 

 

OORLOGSBOEKENBEURS 

 
Deze beurs, die door de gemeente Bastenaken in 
samenwerking met boekhandel Croisy wordt georganiseerd, 
vindt plaats in de glazen zaal van het INDSé (Séminaire) en 
biedt een ruime keuze van boeken over de Tweede 
Wereldoorlog, met een afdeling voor kinderen. Er zullen ook 
signeersessies worden gehouden. 

> Gratis toegang. 

 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 

 

SHOW BIJ HET MARDASSON-MONUMENT 

 
Grote licht- en geluidshow bij het Mardasson-monument, 
georganiseerd door de vereniging zonder winstoogmerk (asbl) 
Bastogne Memorial. Vijf voorstellingen in het weekend. 

> Gratis toegang. 

INFORMATIE | BASTOGNE MEMORIAL ASBL 

061 55 00 60 

 

WHI BASTOGNE BARRACKS 

 
Bastogne Barracks, een belangrijke plek tijdens de Slag om de 
Ardennen en een monument van het War Heritage Institute 
(WHI), neemt het publiek mee terug naar december 1944. 
Levende tentoonstellingen, defilé van oude legervoertuigen, 
restauraties van voertuigen... een onvergetelijke ervaring! Een 
licht- en geluidshow maakt het weekendprogramma af. 

> Gratis toegang. 

INFORMATIE | WHI BASTOGNE BARRACKS ASBL 

061 24 21 24 - bb.whi@skynet.be 
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NUTS DAYS IN HET BASTOGNE WAR MUSEUM 

 
Het museum biedt bezoekers in het weekend een beurs aan met oorlogsboeken en historische documenten, 
alsmede een aantal statische WOII-reconstructies rond om het gebouw. Het publiek is op zondag welkom bij 
de samenkomst van veteranen. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | BASTOGNE WAR MUSEUM  061 21 02 20 - info@bastognewarmuseum.be 

 

DEFILÉ VAN LEGERVOERTUIGEN (zondag 15 december) 

 
Een honderdtal oude en nieuwe legervoertuigen zal in de 
Grand'rue voorbijtrekken. Een initiatief van de gemeente in 
samenwerking met het WHI. Ook in het Quartier Latin van 
Bastenaken zal een statische expositie van dezelfde 
voertuigen te zien zijn. 

> Gratis toegang. 

 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN 

061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 

 

 

VUURWERKSHOW IN HARDIGNY 

 
Hardigny doet de jaren veertig herleven met, gedurende het 
gehele weekend, een uitgezette historische route waarin de 
leefomstandigheden op het platteland tijdens de winter van '44- 
'45 kunnen worden (her)beleefd. Op zondag 15 december vindt 
er een vuurwerkshow plaats. Er is voor dit dorp gekozen 
vanwege zijn esthetische karakter en historische waarde. De 
show bestaat uit een 'levend' retrospectief van deze treurige 
episode uit de geschiedenis, de Slag om de Ardennen, gezien 
door de ogen van verschillende betrokkenen: Amerikaanse en 
Duitse soldaten en burgers. Om de kijker nog beter mee terug te 
kunnen nemen naar die tijd, gebruiken de figuranten uniformen 
en voertuigen uit die tijd. 

> Toegang tegen betaling. 
 

INFORMATIE | ASBL ARDENNES MEMORIES - info@ardennesmemories.com 

 

KERSTMARKT 

 
Meer dan vijftig exposanten. Voor de kinderen is er een 
rodelsleebaan, een draaimolen en het huis van de kerstman! 
Er vinden het gehele weekend activiteiten plaats: 
- vrijdag: rondlopend fanfaregezelschap uit de jaren veertig en 
jazz battle; 
- zaterdag: zanger en dansgelegenheid uit de jaren veertig; 
- zondag: vertoning van foto's van vroeger, muziek uit de jaren 
veertig en vuurwerk. 

> Gratis toegang. 

INFORMATIE | VVV BASTENAKEN - 061 21 27 11 - info@bastogne-tourisme.be 
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Zondag 22 december 

HERDENKING IN NOVILLE 

VIERING EN BLOEMLEGGING 

 
In december 1944 werd er hevig gevochten door de 
Duitse en Amerikaanse troepen, onder leiding van 
generaal DESOBRY. De Amerikaanse troepen trokken 
zich helaas terug en het dorp werd bezet door de 
Duitsers. Op 21 december doorzocht de Gestapo de 
huizen in het dorp en gijzelde twintig mannen. Een officier 
van het Duitse leger las een aantal namen voor. Als je 
naam werd genoemd, werd je vrijgelaten. De anderen 
werden meegenomen en achter een huis gefusilleerd. 
 
Priester Louis DELVAUX, Roger BEAUJEAN, Félix en François DEPREZ, Auguste LUTGEN, Romain 
HENKINET, Joseph ROSIÈRE en Michel STRAENEN kwamen daarbij om het leven. Op zondag tijdens het 
Nuts-weekend wordt te hunner nagedachtenis een dienst gehouden in de kerk van Noville. 
 

Er worden toespraken gehouden, er wordt gebeden en er worden bloemen gelegd bij het ommuurde terrein 
van de gefusilleerde burgers (“Enclos des Fusillés”) en bij het monument van generaal DESOBRY. 

> Gratis toegang. 
 

INFORMATIE | GEMEENTE BASTENAKEN - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 
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2020 | SAVE THE DATE 
LIBERATION ROAD 

Van vrijdag 17 tot en met maandag 21 januari 

 
EXCURSIE NAAR BREENDONK 
Februari 

 

MEMORIAL DAY | CEREMONIE VAN DE 

VERZOENING 
Vrijdag 29 mei 

 

EUROPESE MARS VAN HERINNERING 

EN VRIENDSCHAP (MESA) 
Juni 

 

REIS NAAR RAVENSBRÜCK (BERLIJN) 
Van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 september 
 
 
 

 

EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN 

 

 

MET STEUN VAN 

 


