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Activiteit:  Excursie van Aken naar Luik 
  

Wanneer: zaterdag 15 september 2018  van 09.00 uur tot 19.30 
Locatie: Verzamelen 8.45 uur op het parkeerterrein van het oude veilingcomplex in 
Venlo Zuid. 
 
 
Op zaterdag 15 september maken wij een excursie waarbij we stil staan bij gebeurtenissen van 
ruim 100 jaar geleden. Een ontvlambare situatie welke voor Nederland uitging als een 
nachtkaars: W.O.I (1914-1918). Of is dit slechts schijn?                                                                                                                                                   
Heeft deze oorlog ons toch meer geraakt dan onze Neutraliteit deed vermoeden? 
In onze excursie: van AKEN naar LUIK volgen we het aanvalsplan dat ons bijna in die oorlog 
had meegesleurd. 
 

 
Bismarck Toren 



 
We volgen die weg, zoals het eerste Duitse leger (o.l.v. Von Kluck) afgelegde. Van Aken, 
Gemmenich en Moresnet-Visé naar Luik. 
Daarbij stappen we diverse malen uit om boeiende plekken te bekijken. Tijdens een van die 
stopplaatsen zullen we bij Moresenet ( met de beroemde brug) een koffiepauze nemen.  Dan 
staan we bij Moelingen stil bij de grenspalen, waar onze Nederlandse neutraliteit in het geding 
kwam.  Zo rijden we door naar Visé.  (Zie het Memorial voor de gedeporteerden van Visé). 
 
 

                  
 
 
Als het tijdsschema het toestaat  doen we ook het ‘Pere Lachaise’ van Noord-West Europa aan,  
om uiteindelijk de reis te besluiten bij Fort Loncin.   
 
Voor deze aantrekkelijke dag (9.00u. /19.30u.) vertrekken we vanaf het parkeerterrein van de 
oude groenteveiling, voor het restaurant, aan de Hagerhofweg in Venlo Zuid.  We maken gebruik 
van carpooling. Zo kunnen wij U als lid van het LGOG deze dag aanbieden voor €72,50/niet 
leden €77,50.  (Dat is incl. Reis, gids(en), entrees en afsluitend diner. Het lunchhapje of 
versnaperingen tussendoor dient U zelf mee te nemen of ter plekke in te voorzien.) 
 
Vervoer 
Als bestuur zijn wij voorstander van carpoolen. Wij zouden het daarom verwelkomen als 
deelnemers bij de inschrijving aangeven of ze zelf willen rijden, en of er iemand kan meerijden! 
Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u dat ook aangeven bij de inschrijving. 
 
 

Inschrijving excursie van Aken naar Luik op zaterdag 15 september 2018 
Aanmelden voor deze excursie is verplicht. U kunt dit bij voorkeur doen via mail aan Dhr. 
Gerard Driessen; gmjdriessen@home.nl of telefonisch, 077-3828347. De aanmelding wordt 
definitief na ontvangst van de verschuldigde bijdrage, € 72,50,- voor leden en € 77,50 voor niet 
leden, op bankrekening  
NL28 INGB 0002 8902 13 t.n.v. LGOG Venlo o.v.v. excursie 15 september. 
Deelname in volgorde van betaling. Bij over-intekening wordt uw geld teruggestort. U kunt zich 
vanaf vandaag tot uiterlijk maandag 10 september 2018 aanmelden voor deze excursie. 
 

 

Bewapende betonconstructie Fort Loncin Gedenkteken Visé 


