
 

75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen 
Bastenaken, maandag 16 december 

 

 

Praktische informatie voor de pers   
 

• Er zal een federale herdenkingsplechtigheid plaatsvinden aan het Mardasson 

Memorial in Bastenaken op maandag 16 december 2019 van 10.45 tot 11.45 uur. 

 

• Deze plechtigheid zal plaatsvinden in het bijzijn van veteranen van de Slag om de 

Ardennen en tal van belangrijke persoonlijkheden, waaronder: 

o HH.MM. koning Filip en koningin Mathilde  

o de eerste minister Sophie Wilmès 

o vertegenwoordigers van de Europese instellingen 

o de staatshoofden en regeringsleiders (of hun vertegenwoordigers) van de 

landen waarvan de troepen tijdens de Slag hebben gevochten 

 

• Tijdens de plechtigheid zullen er toespraken en getuigenissen worden gegeven en 

bloemen worden neergelegd. Er zullen ook een Last Post, een minuut stilte en een 

symbolisch en artistiek moment plaatsvinden. 

 

• Aan het Mardasson Memorial zal een specifieke perszone worden ingericht, met 

prioriteit voor cameramensen en fotografen. De geaccrediteerde pers zal er de hele 

plechtigheid kunnen verslaan. 

  

• De verplaatsing van en naar het Mardasson Memorial gebeurt uitsluitend met de bus 

vanuit het accreditatiecentrum in Bastogne Barracks, rue de la Roche 40 te 6600 

Bastenaken. U kunt zich niet op eigen kracht van en naar de plechtigheid begeven. 

 

• De geaccrediteerde pers dient zich zelf naar het accreditatiecentrum in Bastogne 

Barracks te begeven en wordt er verwacht op 16 december van 8.30 tot uiterlijk 9 

uur. Voor de pers is er parking voorzien. 

 

• Er is geen wifi beschikbaar, noch aan het Mardasson Memorial, noch in het 

accreditatiecentrum in Bastogne Barracks. 

 

• Het aantal plaatsen voor de geaccrediteerde pers is beperkt. Er zal prioriteit worden 

gegeven aan de cameramensen en fotografen. 

 



 

• De perszone aan het Mardasson Memorial en het accreditatiecentrum in Bastogne 

Barracks zijn alleen toegankelijk met een accreditatiebadge die goed zichtbaar wordt 

gedragen. 

 

• Laatkomers zal de toegang tot het Mardasson Memorial worden geweigerd. De leden 

van de pers worden verzocht de instructies van de organisatoren tijdens de briefings 

te respecteren. 

 

• Dresscode: correcte en sobere kledij vereist. Er zijn toiletten voor de pers voorzien.  

 

➢ Om u in te schrijven voor de perspool dient u zich uiterlijk tegen maandag 9 december 

2019, 9.00 uur te accrediteren op https://accreditation.belgium.be/nl/bastenaken. U 

ontvangt dan een e-mail waarin uw inschrijving al dan niet wordt aanvaard. 

➢ De correct geaccrediteerde leden van de pers die een bevestigingsmail hebben 

ontvangen, kunnen hun badge ophalen bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister op 

vrijdag 13 december, van 9 u. tot 18 u., of in het accreditatiecentrum in Bastenaken op 

de dag zelf. 

 

Het Mardasson Memorial: 
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Voor meer informatie: 

pressbastogne@premier.fed.be  

FOD Kanselarij van de Eerste Minister • Algemene Directie Externe Communicatie 
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