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Op zaterdag 30 en zondag 31 mei
organiseert de vzw Fort van EbenEmael een historische reconstructie
van het dramatische gevecht op het
bovenplateau van het fort, op 10 mei
1940, ondertussen weer 75 jaar
geleden. De gewaagde aanval van
het
fort
was
de
eerste
luchtlandingsaanval in de militaire
geschiedenis. Het was bovenal een
totale verrassingsaanval op de
Belgische en Nederlandse neutraliteit.
Daarenboven bleek het de eerste
aanval in het Westen wat betreft de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast zullen de diverse museumzalen in het Fort voor dit toeristisch seizoen
worden geopend. Tijdens deze tweedaagse zullen diverse scenes uit het dagelijkse
leven van de soldaten worden nagespeeld in de kazerne en in de ondergrondse
galerijen, hetgeen voor extra animo zal zorgen.
Tevens wordt de nieuwe museumzaal aan het publiek
voorgesteld. De vorige zaal, geopend in 2013, legde de
nadruk op de gevechten rond het Albertkanaal tussen
Maastricht en Visé. De nieuwe museumzaal focust zich
op de aanval op het fort zelf en op het lot van het
fortgarnizoen. Grote overzichtspanelen, een tijdsbalk en
een luchtfoto evoceren de chronologie van de oorlog.
Opvallend is fragmentatiebom SD 250, de holle lading,
die de bezoeker meteen in het oog krijgt, net zoals de
zware, beschadigde ijzeren toegangsdeur. Belangrijk is
de aandacht voor de 26 gesneuvelden. En hier is er een
lijst van 6 militairen in krijgsgevangenschap overleden
waarover de researchploeg nog informatie zoekt. Ook
wacht je het persoonlijk verhaal van de wachtmeesters
Mullejans en Marchoul. Persoonlijke objecten van
beiden worden tevens tentoongesteld. Ze zijn
geschonken door de dames Hervé-Prion en MarchoulStévart.

Uiteraard nodigen de andere zalen en de gangen ook uit tot een bezoek. Zeer
interessant is het uniek, overblijvende en gerestaureerde zweefvliegtuig dat nog te zien
is, welke de stichting op de kop wist te tikken in Frankfurt. Ook alle uniformen en regalia
zijn zeer de moeite waard. Ze verlevendigen absoluut de rondgang.
Bezoek is voorzien zonder reservatie van maart tot en met november. Eén weekend per
maand opent het fort zijn poort voor het grote publiek. Rondleidingen zijn doorlopend
met gids van maart tot en met november. Van mei tot en met oktober zijn er elke
zaterdag en zondag extra rondleidingen om 13u30 stipt in het Nederlands. Voor
groepen vanaf 15 personen is het fort nagenoeg bijna het hele jaar door open.
Voor entreeprijzen, data, uren, sluitingsdagen e.d. wordt verwezen naar de website:
www.fort-eben-emael.be . Het fort ligt aan de Rue du Fort 40, 4690 Eben-Emael, tel en
fax: +32 (0)4 286 28 61 of mail: secretariat@fort-eben-emael.be
Perscontact: Marcel Verhasselt press@fort-eben-emael.be

