
 
 

 

PROGRAMMA 

Notenweekend in het Bastogne War Museum 

09 > 11.12.2022 

 

 

  

 

DAG 1 - VRIJDAG 09.12 

 

• 15u - 18u  | Vier Amerikaanse veteranen keren terug naar het  Bastogne War Museum 

o Ray Wallace (82e Luchtlandingsdivisie) 

o Bennet Stamples (86th Infantry Division) 

o Al Chatwin (Amerikaanse marine) 

o Bob Izumi (101st Airborne-divisie) 

• 15u - 18u  | Signeersessie van auteurs van de uitgeverij Casterman  

o Philippe Jarbinet ("In de lucht 44") 

o Olivier Weinberg ("Les reportages de Lefranc") 

o Pierre Legein ("Waterloo - Les Uniformes de l'Armée Française " ) 

o Christer Bergström ("De Ardennen") 



 

• De hele dag  | Demonstratie van de " Enigma" machine 

 

 

DAG 2 - ZATERDAG 10.12 

 

 

• De hele dag  | Militaire re-enactors met tenten en militaire voertuigen (Indian Head) 

• De hele dag  | Demonstratie van medische ingrepen  (US medic) 

• De hele dag  | Beurs voor boeken en historische documenten 

• De hele dag  | Demonstratie van de " Enigma" machine 

• De hele dag  | Signeersessie van de auteurs : 

o Yves Moerman en Véronique Sapin ("Athos La traque des collaboreurs belges à la 

solde des Nazis") 

o Peter Schrijvers ("Zij die Bastogne vasthouden - Bastogne de grootste slag om de 

Ardennen") 

o Jos Groen ("Drie van de laatste WW2 Screaming Eagles") 

o Michiel Janzens ("Het vierde Rijk") 

o Vera Van Renterghem ("Oscar kok vreemde gebeurtenissen") 

o Yannick Verberckmoes ("De laatste getuige") 

o Willy Williamson 

o Roger Marquet ("Pièges pour un Tankiste") 

o Pascal Heyden 

o Carol Graux 

 

 

DAG 3 - ZONDAG 11.12 

 

• Inhuldiging van de "Eyewitness: Portraits of American offer" 

• 10u - 12u | Meet & Greet met veteraan David Marshall, 98 (84e Infanterie Divisie) | Getuigenis 

en vraag en antwoord sessie 

• 12u - 14u  | Meet & Greet  met Vince Speranza  voor zijn laatste bezoek aan Bastogne 

• 14u - 16u  | Signeersessie  van het boek The Rifle met vijf veteranen  :   

o John Burke (97ste Infanterie Divisie) 

o Ed Cottrell (48th Fighter Group, 9th  Air Force) 

o Bob Moran ( 2e  Infanterie Divisie) 

o Cletis Bailey (84ste Infanterie  Divisie) 

o Harper Coleman (4e Infanteriedivisie  ) 

• Overdag (tijdstip wordt nog gepubliceerd)  

• De hele ochtend | militaire re-enactors met tenten en militaire voertuigen (Indian Head). 

• Hele dag | Demonstratie van medische ingrepen (US medic) 



 

• Hele dag  | Demonstratie van de   "Enigma" machine 

 

PERSBERICHT  

 

BEELD 

 

 
 

 

Bastenaken Oorlogsmuseum 

De betalende audiotour van het museum is toegankelijk van 9u30 tot 18u00 (laatste toegang om 

16u00). Sinds 8 juli 2022 omvat het Bastogne War Museum twee mogelijke ervaringen voor de 

bezoekers: "Generation 45" en "Bois Jacques". 

• Met "Generation 45" volgt de bezoeker het parcours van een Amerikaanse en een Duitse 

oorlogsveteraan. Het persoonlijke verhaal van deze twee mannen die ondergedompeld zijn in 

de geschiedenis van Europa van 1945 tot 1989, van de ruïnes van Bastenaken tot de val van 

de Berlijnse Muur. 

• Dankzij de mobiele app met augmented reality "Bois Jacques" ervaar je het dagelijkse leven 

van de GI's in deze intiemen van het slagveld via je smartphone.  

Naast deze twee nieuwe ervaringen, beschrijft het Bastogne War Museum natuurlijk het permanente 

parcours waar de bezoeker vier personages volgt tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Slag om de 

Ardennen met onder andere drie multizintuiglijke voorstellingen. 

In het museum zijn drie tijdelijke tentoonstellingen gratis toegankelijk.  

• De street art expositie "Art Liberty" toont een twintigtal fragmenten van de Berlijnse Muur aan 

de ingang van het museum. 

• De expo "Anthropoid" vertelt het verloop van de Tsjechische verzetsoperatie die geleid heeft tot 

de moord op de nazi-hoogwaardigheidsbekleder Reinhard Heydrich en de represailles van het 

Amerikaanse volk die daarop volgden. 

• De tentoonstelling "Eastory through their eyes" toont het atypische en dappere leven van 10 

Europese burgers en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. 

 

https://mailchi.mp/beculture/midis-minimes-0307-497555
https://beculture.wetransfer.com/downloads/bd9c646bb72df065805ea87edde1ff2d20221124152349/1470bb


 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Nuts Weekend 

09 > 11.12 

De activiteiten van het Nuts Weekend zijn gratis toegankelijk. 

Voor toegang tot het museum moet een toegangskaart worden gekocht.  

  

Bastogne War Museum 

Bastogne War Museum, Colline du Mardasson 5, 6600 Bastogne 

Openingsuren:alle dagen van 9u30 tot 18u00 

www.bastognewarmuseum.be 

 

 

 

https://www.bastognewarmuseum.be/?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJafOyrJCFy7T4Z91w3f7zRIcyMOifcixQ9D_hktP-YT55fWAshASXAhoC7zQQAvD_BwE

