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Geachte leden van Liemers Niederrhein en introducés 
 
Na de gezellige en interessante excursie naar Den Bosch nodigen wij u nu gaarne uit 
voor een lezing over de: 

 
Eerste wereldoorlog 1914-1918 

  op zaterdag 6 oktober, aanvang 13.00 uur!!! 
             Hotel Wanders Markt  te Elten. 
 

Historicus en mede bestuurslid Edwin Zweers  zal een lezing houden over de  
Eerste Wereldoorlog, waarbij ook de situatie in de regio Elten, Emmerich en Bergh 
aan de orde zal komen. 
 
De Eerste Wereldoorlog was een conflict zoals de wereld tot dan toe nog nooit had 
gezien. De opkomende industrieën van de diverse oorlogvoerende landen 
ontwikkelden de meeste verschrikkelijke wapens die ze daarna in enorme 
hoeveelheden produceerden. Vier jaar lang stonden miljoenen jonge mannen elkaar 
naar het leven in een slopende uitputtingsoorlog. 
Het dagelijks leven in de loopgraven van Vlaanderen en Noord Frankrijk, met zijn 
ratten, luizen en modder, was een hel.  
En al bleef Nederland neutraal, ook daar waren de gevolgen duidelijk merkbaar. 
De Duitse angst, dat Nederland zich toch bij de geallieerden zou voegen, maakte dat 
het Duitse leger in de bossen van Elten massaal bunkers ging bouwen en 
loopgraven ging aanleggen. Vierduizend Duitse militairen wachtten zo enige jaren in 
ploegendiensten op een strijd die nooit zou plaats vinden. In 1921 weren de bunkers 
opgeblazen en veel loopgraven dichtgegooid, maar rond Elten zijn de restanten 
ervan nog overal terug te vinden. 
 
De lezing begint om 13.00 uur (gewijzigde aanvangstijd) Na de lezing, rond 15.00 
uur, is er gelegenheid om met Edwin het bos bij Elten in te lopen en de loopgraven 
en opgeblazen bunkers te aanschouwen. 
 
U bent van harte welkom bij deze –gratis toegankelijke– bijeenkomst. U kunt ook 
een introducé meenemen, graag zelfs. Geschikt schoeisel is noodzakelijk. 
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Tevens nodigen we uit voor: 
 
BCR voert op zondag 28 oktober om 17.00 uur in de St. Vituskerk op Hoog Elten 
uit: Bach cantate BWV 115 "Mache dich, meine Geist, bereit". 
Entree is zoals altijd vrij, bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd. 
 

Vriendelijke groet, 
 
Stoni Scheurer                                                                                          Michael Arntz 
 

 
 
 
 


