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van Normandië naar Maastricht
Onze atleten en begeleiders volgden deze route vanaf de Normandische kust naar Maastricht

Omaha Beach - St.Laurant - Isigny - Saint-Lô - Condé sur Vir - Villedieu - Mortain –Domfront - Pré en
Pail – Alençon - Mamers – Belleme – Neully s.F - Senonches - Nonancourt - Évreux - Pacy - Mantes Meulan - Pontoise - Chantilly - Roye - Peronne – Marcoing - Kamerijk – Valenciennes – Bergen –
Nivelles - Wavre -Tienen - St Truiden – Tongeren - Visé – Mesch - Margraten - Maastricht

Schouderpatch en afbeelding van de Amerikaanse 30ste Infanteriedivisie, bekend als The Old Hickory
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INLEIDING
“Hier begon de bevrijding van Nederland door de geallieerden”
Op dinsdag 12 September 1944 om 10 uur in de ochtend bereikte de 30ste Old Hickory-divisie Mesch
onder leiding van Captain Kent.

TEKST OP BORD
HIER IN MESCH (GM. Eijsden) - BEGON DE
BEVRIJDING VAN NEDERLAND DOOR DE
GEALLIEERDEN. MANSCHAPPEN VAN DE
DERTIGSTE AMERIKAANSE INFANTERIE
DIVISIE BIJGENAAMD DE OLD HICKORY
OVERSCHRIJDEN NABIJ DIT GEDENKTEKEN OP
12 SEPTEMBER 1944 OM 10.00 UUR V.M. DE
NEDERLANDS-BELGISCHE GRENS.
DE EERSTE GEALLIEERDEN DIE VOET ZETTEN
OP NEDERLANDSE BODEM.

Estafette-historie
De estafettes in de 21ste eeuw zijn identiek aan die van de twintigste eeuw: de brandende fakkel als symbool
voor de vrijheid en veiligheid, de aanwezigheid van oud-strijders bij de vele ceremonies onderweg, officiële
ontvangsten in kleine en grote steden, het hardlopen met een brandende fakkel en de geur hiervan. En de
vermoeidheid van de atleten, die niet alleen ontstaat door het hardlopen maar door de vele, vele indrukken.
Verbondenheid, kameraadschap en onze dankbaarheid tonen aan onze bevrijders is vaak de grote winst voor
de deelnemers. Het serieuze, ingetogen karakter van de estafettes en de vele momenten van ontspanning en
plezier zullen velen van hen zich voor altijd blijven herinneren!
Toch kent elke estafette zijn eigen verhaal. Het betreft de intensieve voorbereiding, de spanning of de estafette
wel of niet doorgaat, de financiën, het vervoer, het uitstippelen en lopen van de (verkeerde) route, het vele
wachten tijdens de ceremonies, de overnachtingen, griepepidemie of diarreeaanval. En als laatste de Corona
estafette.
We maakten indruk op onze Amerikaanse bevrijders en vrienden. Zij nodigden ons uit om in 1976 en 1986 in
verband met bijzondere feesten in Amerika een estafette te houden. Wumke Leenders heeft op eigen wijze
verslag gedaan over zijn Amerika-estafette in 1976. Dat verslag is niet opgenomen in dit boek maar
ongecensureerd te leen bij Jacques Peters.
Na de ceremonies in 1994 en de viering van de vijftigste verjaardag van onze bevrijding (waarbij de
estafettelopers uit Normandië op de markt in Maastricht door een grote mensenmassa en nagenoeg alle
Maastrichtse muziekkorpsen werden verwelkomd) heerste het gevoel dat het de laatste keer zou zijn. Twintig
jaar later werd door de Provincie het plan van Atletiek Maastricht omarmd om een mini-estafette te organiseren
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om zo te herdenken dat zeventig jaar eerder Maastricht als eerste stad in Nederland werd bevrijd. Wat volgde
was een bescheiden estafette. Het bevrijdingsvuur werd met de bus in het Franse Caen opgehaald en naar
Mesch gebracht. Daar werd het een nacht bewaard in de plaatselijke kerk. Op 12 september brachten atleten
van Atletiek Maastricht en de Maasrunners uit Eijsden het vuur naar het Gouvernement waarna het met de bus
verder vervoerd werd naar Den Haag als onderdeel van de Prinsjesdag-activiteiten.
Twee dagen later, op 14 september 2014, werd in
samenwerking met de Provincie Limburg en de
gemeente Maastricht een estafette gehouden vanaf
het provinciehuis. Bij het Appie Drielsmamonument, waar zich veel oud-strijders hadden
verzameld, werd de fakkel met de sloep van ‘oudmariniers’ naar de westoever van de Maas gebracht
en vervolgens vanuit de stad naar Margraten. In
Cadier en Keer werd een tussenstop gehouden om
te herdenken dat op de laatste oorlogsdag, vele
Belgische verzetsstrijders zijn doodgeschoten.
Appie Drielsma-monument

In 2015 werden we weer uitgenodigd om een estafette te houden van Maastricht naar Roermond omdat
Midden- en Noord-Limburg pas in 1945 waren bevrijd.

2019: Toch neet de lèste!
Na diverse besprekingen met de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Provincie Limburg werd
ons plan gehonoreerd om in 2019 weer een Normandië-estafette te houden. We kregen een rol toebedeeld in
de officiële festiviteiten rond 75 jaar bevrijding Limburg.

2020: Alweer neet de lèste!
De provincie Limburg nodigde ons uit om een vervolg te geven aan de 2019-estafette door aanwezig te zijn bij
de vieringen in Midden- en Noord-Limburg. Op 1 maart in Roermond en 3 maart in Venlo.

1994
….. na 50 jaar vieren van de bevrijding: Het was welletjes geweest na de vijftiende keer een
Normandië estafette en vele overige estafettes te organiseren. De organisatie overhandigde
aan burgemeester Houben de originele fakkelhouder omdat er toch nooit meer een
Bevrijdingsestafette zou zijn. Dit boek zou dan eindigen op pagina…..…’
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1945: eerste nationale estafette
Jean Colombon en enkele atleten van AV’34 hadden een plan om ‘iets’ te organiseren
bij de terugkomst van Hare Majesteit (H.M.) Koningin Wilhelmina op Nederlandse
bodem. Met de gemeentelijke- en de Amerikaanse autoriteiten in Maastricht werden
gesprekken gevoerd die zo positief verliepen dat er een concreet plan kwam voor een
estafetteloop als aanhankelijkheidsbetuiging aan H.M. Wilhelmina, van Nederlands
eerst bevrijde stad Maastricht. En zo geschiedde. Eén jaar na de bevrijding was er op 14 september
1945 een estafetteloop over een afstand van 240 km van Maastricht naar Den Haag.

12 september 1945
Moe maar voldaan. Na 240 km aankomst bij
koningin Wilhelmina.

Bombardement Kraaiendorp
Vóór de bevrijding was op 18 augustus 1944, nog een zwaar bombardement op Maastricht. Het
zogenaamde Kraaiendorp aan de noordwestzijde van de spoorbrug werd daarbij volledig van de kaart
geveegd. Ook kwamen bommen neer op en rond het Albertiplein en het Schildersplein.

18 augustus 1944
Een AV’34 lid werd daarbij levenloos onder het puin vandaan gehaald en overgebracht naar de tot
mortuarium ingerichte Dominicanerkerk. Een oplettende Rode Kruis-man bemerkte na enige tijd een
kleine beweging onder één van de bedekkende lakens. Een toegesnelde arts constateerde dat deze
persoon niet dood was. Gelukkig bleek het slachtoffer meer uitwendige schade te hebben opgelopen
dan inwendig.
Door een ijzersterk gestel vorderde zijn genezing voorspoedig. Hij kon mee met de genoemde
estafette naar H.M. Hoewel het niet duidelijk is of hij ook meegelopen heeft. H.M. bleek namelijk goed
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1951: eerste Bevrijdingsestafette
In de late middaguren van 10 september 1951 verzamelden zich de deelnemers voor de eerste
Bevrijdingsestafette op de brandweerkazerne aan de Herbenusstraat bij het Gemeentelijk Autobussen
Bedrijf met proviand en een deken of slaapzak. Het vertrek was in de nachtelijke uren.

Na controle of iedereen zijn paspoort en francs
bij zich had ging men op weg. De verzorging
tijdens de 1000 km was in handen van het Rode
Kruis die in een ‘bellenwagen’ achter de autobus
aanhobbelde. En zo ging men de nachtelijke
duisternis tegemoet, op weg naar het ‘onbekende
avontuur’ in het Franse Caen.

Burgemeester baron Michiels van Kessenich
doet de lopers uitgeleide

champagne, ook de vlag aan van zijn stad met de opdracht deze als blijk van vriendschap en
verbondenheid aan de burgemeester van Maastricht te overhandigen.

Stadhuis Maastricht
Dit gebaar bracht ons bestuur meteen op het idee om hier een vervolg aan te geven door te proberen
bij alle nog volgende estafettes de stadsvlaggen van allen aan de route gelegen (hoofd)steden, mee
naar Maastricht te krijgen. In de hal van het stadhuis in Maastricht hangen 15 vlaggen die in de loop
der jaren in onderstaande steden verkregen zijn.

Zestien vlaggen van estafettesteden inclusief de
Europese vlag uit 2019 in het stadhuis van Maastricht

Tekstbord zonder vermelding Europese vlag
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1951

De weg zoek
Terwijl de avond alweer viel ging dan eindelijk
de eerste loper van start voor zijn eerste drie
kilometer in het donker. Slechts een of twee
motorrijders gingen achter hem rijden om door
het licht van hun koplampen de te lopen route
enigszins te verlichten. Iets wat absoluut
noodzakelijk bleek omdat er toen geen straatof wegverlichting was. Om nog maar niet te
spreken over de abominabele toestand waarin
die wegen zich bevonden.
De autobus en de bellenwagen reden na de
start ongeveer drie kilometer vooruit waarbij ze
onderweg met krijt enkele pijlen op de weg
achterlieten zodat de loper kon zien waar hij
heen moest. Regelmatig miste zowel de loper
als de begeleidende motorrijder een pijl of wat
nog erger was, de pijlen die door de regen
waren uitgeveegd. Op een kruising of afslag
was het dan vaak gokken met als gevolg dat
de gok verkeerd uitviel en men kilometers lang
de verkeerde kant opliep.
Het kon niet lang uitblijven of de fakkel was
opgebrand waardoor er dus alleen nog maar
stilte en duisternis rondom de loper en zijn
begeleider was.

Routepalen waren er niet

Er zat dan ook niets anders op dan maar
plaats te nemen op de duo-zit van de motor en
terug te rijden naar de plek waar het
vermoedelijk was misgegaan. Intussen was er
bij de autobus groot alarm geslagen. De
andere motorrijders waren dan een zoektocht
gestart die gelukkig steeds goed afliep.
Tegen de ochtend kroop vervolgens weer
iedereen uit zijn schulp en ging men op zoek
naar iets eetbaars, nota bene niet altijd in
eigen bagage ……..Het vinden van WCfaciliteiten was geen enkel probleem. Moeilijker
was het echter om aan water te komen voor
een verfrissende was- of scheerbeurt.

Evenals bij de jaren eerder gehouden miniestafettes was het dus wachten op een
dorpspomp of een boerderij waar men na
enige uitleg, terecht kon.

Verzorging onderweg

Bretonnen zijn van nature stug en terughoudend, maar toen ze de intentie begrepen van deze
estafetteloop, veranderde dat in een bijzonder soort enthousiasme, eigen aan een volk dat grote
haatgevoelens had tegen alles wat Duits was.
Deze eerste Bevrijdingsestafette ging dag en nacht door met vermoeide motorrijders. Het kon dan ook
niet uitblijven dat een van hen gewoon overdag op zijn ros in slaap viel en pardoes tegen een muurtje
knalde. Aan dit voorval hield oud AV’34-er en toen nog aankomend journalist Nino Tomadesso,
gelukkig alleen maar een gebroken vinger over.
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Dit kan overigens niet gezegd worden van de autobus die onderweg gewoon de pijp aan Maarten gaf.
De meegereisde chauffeur monteur van het GAB kon aan de slag. Maar de estafette moest doorgaan.
Dus klom een aantal atleten in de bellenwagen van het Rode Kruis of op de duo-zit van de motoren
totdat de provisorisch herstelde autobus weer gerepareerd was.

Aankomst Koningsplein 13 SEPTEMBER 1951 om 22.00 uur

Tekst linksboven:
St. Truiden (B) 13-9-‘51
laatste dag der prachtige
en uiterst zware 910 K.M.
lange estafette, dag en
nacht door.
Tekst: links onder
13-9 22 uur. Aankomst
30 estafettelopers met
brandende fakkel op het
Koningsplein te Maastricht
(op voorgrond Berke Pluymaekers,
die de dag voor vertrek naar Caen
getrouwd was)

Tekst: rechtsboven
Foto genomen door Colonel “Jimmy” Perkins
i.d. oorlog Adjunct Generaal
Tekst rechtsonder:
De krant zegt:
Het tromgeroffel uit de diepe trommen van de
Koninklijke Harmonie luid toegejuicht door
duizenden Maastrichtenaren, wachtten de athleten
op het Koningsplein een welkom, zoals zij zich nooit
hadden kunnen voorstellen. De aldaar provisorisch
opgerichte vlamzuil, fleurig omringd met versierde
bloemstandaards, brandde in een zee van licht.
Stram in de houding salueerden de militairen.
Een doodse stilte viel in nadat burgemeester
Michiels van Kessenich met de fakkel uit Normandië
het bevrijdingsvuur had ontstoken…
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1954

Parijs weer estafetteplaats
Parijs, waar we in afwijking van de normale route de vlag gingen ophalen, zal ik ook nooit vergeten. Een groep
hardlopers met hun fakkeldrager voorop, die vanaf de Place de la Concorde over de Champs Élysées naar de Arc de
Triomphe mag lopen. Prachtig!!
Omdat we toch al te laat bij het graf van de onbekende soldaat waren, maakten we ons zorgen of we tijdig bij het
stadhuis konden zijn voor de geplande ontvangst. Het was 16.45 uur en de korte plechtigheid onder de Arc, moest nog
beginnen. In feite hadden we beter moeten weten, want toen het bijna vijf minuten voor vijf was en we gereed waren
voor vertrek, brak de hel pas goed los. Alles wat blauw zwaailicht en sirenes had, werd geactiveerd. Rechtop in hun
voetsteunen staande, stoven ze met snerpende fluitsignalen voor ons uit, alles en iedereen aan de kant dirigerend.
Ongelooflijk, maar in minder dan vier minuten leverde ze ons af bij het stadhuis waar ook onze voormalige
burgemeester Baeten (toen nog wethouder) met spanning op ons stond te wachten. Een rit om nooit te vergeten.
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1957: zevende Bevrijdingsestafette (‘De griepestafette’)

De zevende Bevrijdingsestafette zou de geschiedenisboeken ingaan als de griepestafette. Aan de BelgischNederlandse grens waren nog negen atleten vrij van griep. Op bijgaande foto’s van dag 1 is nog de voltallige
estafettegroep te zien aan de start in Omaha Beach en Hermanville.
De ellende begon op dag twee toen we meteen al drie man achter moesten laten in het ziekenhuis van Évreux, gevolgd
door nog eens vijf man een dag later in Creill. Aan de Frans-Belgische grens bleken nadien nog maar een tiental van de
in totaal 22 atleten in staat te zijn om op de reguliere wijze het vuur te vervoeren. Al spoedig na de eerste symptomen
meldde zich bijna iedere verzorger, chauffeur, bestuurslid et cetera om ook een deel van het traject te gaan lopen.
Getraind of ongetraind. Desnoods af en toe maar één kilometer.
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De negen overgebleven deelnemers demonstreerden een staaltje van opoffering, doorzettingsvermogen
en zelfdiscipline. Er ontstond zodoende een hechte vriendschapsband.

Jonges vaan A.V.'34.
Dlt waor d’n helste, de zwoerste, mè de sjoensten toch dóet gèer in die zeve Jaor hób volbrocb.
Maage veer uuch vaan harte daanke de gezonne en auch de kraanke veur alles watt geer dees kier hob
gepresteerd nogmaols vaan harte gefeliciteerdl I I I

t atsJe
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1970
Mededeling secretaris AV’34

1976: Bicentennial
Op weg naar huis wist ik niet dat er een briefje zou liggen met het verzoek om naar een bijeenkomst bij Dr. J.
Herold tye gaan. Het was een uitnodiging over een loopevenement. Dus togen Willy Knijff, Pie Nobelen en ik naar
de Sint Lambertuslaan, waar een in streepjesjas geklede butler ons voorging naar de werkkamer van de heer des
huizes in aanwezigheid van de heer Parsons, projectmanager van iets met de naam FEAO, de overkoepelende
federatie van alle Europese Amerika-organisaties.
De heer Parsons had de opdracht om ons te polsen voor deelname aan een evenement ter gelegenheid van de
Bicentennial-viering in Amerika (200 jaar onafhankelijkheid). Een intercontinentale estafetteloop vanuit het oude
Europa. Een plan waar men een ervaren organisatie bij nodig had.
We keken elkaar verbaasd aan, niet wetende of we nu vereerd of verbaasd moesten zijn. Mijn reactie was er een
van beangstiging. Ik kon niet inschatten waar we bij zo’n intercontinentaal
gebeuren mee te maken zouden krijgen. Hoe komen we daar, hoe gaat alles aan
de overkant in zijn werk en is dat vanuit Nederland te sturen? Het was me nogal
wat, en konden we dit wel aan? Dhr. Parsons, een Amerikaan, verzekerde ons dat
we nergens voor hoefden te zorgen. We waren uitvoerend.. Hij doelde op
voldoende en goede atleten om de afstand te kunnen lopen. Geld zou geen
bezwaar zijn.
.
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De verrassing was enorm toen De Nieuwe Limburger op de morgen van de algemene ledenvergadering verklapte:
‘A.V.’34 gaat naar Amerika’
De nu erg drukbezochte vergadering deed dan ook, zoals te verwachten niet moeilijk over dit voorstel.

Op Paasmaandag 19 april 1976 stonden twintig AV'34-ers met hun verzorgers, een kleine delegatie van de FEAO,
het Gemeentebestuur en de AV’34 leiding (om de Amerikaanse organisatie en volgers bij te staan) gereed om aan
één van de AV’34 hoogtepunten te beginnen.
Eerst de honderdkilometerloop vanaf Maastricht naar Brussel, vandaar per NML naar Schiphol, gevolgd door de
grote oversteek per KLM-Boeing naar Kennedy Airport om vervolgens weer 350 kilometer te gaan lopen via New
York, New Brunswick, Princeton, Morisville, Philadelphia, Wilmington en Baltimore naar Washington DC.
Maar er gebeurde ook iets dat men nooit eerder in de geschiedenis van AV'34 voor mogelijk had gehouden. Ons
hele Amerikaclubje, van huis uit toch al een kerkelijke mix, bezocht in de Sint Servaaskerk de hoogmis ter
voorbereiding op het onbekende’

Sint Servaaskerk: hoogmis VS-estafette

Vertrek vanaf stadhuis Maastricht

1986 AMERIKA ESTAFETTE
De dames: Lenie Laarmans, Tonnie Pater, Marie-José Slangen, Stella Rikers, Mia van der Boogaard
(verzorging)
De heren: Math Moermans (AV’34 Official), André Beckers (Voorzitter AV’34), Pierre Dritty (fakkelmachinist),
No Tilly (Verzorger heren), Nico Bonfrère , Fred Beyleveld, Bert Corsius, Jo Rikers, Peter Rikers, René Rikers,
Frans Webers, Wally Walraven, Jacques Peters, Sjeng Overhof, Léon Daemen, Frans Hermans, Bert In de Braekt,
Marcel Nelissen, Wiel Wijckmans, Peter van der Aart, Harry van der Aart, John van Beekum, Peter Demarteau, Peter
Preemen, Jeroen Smael, Guus Knols (Official), Piet Neus (loco Burgemeester Maastricht).
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Aankomst Kennedey Airport en vertrek naar Albany
De uniformiteit door de trainingspakken had veel voordeel bij de douane. Omdat je als buitenlander moet vertellen wat
je in Amerika komt doen was het oponthoud bij de douane minimaal. De ontvangst door Cappi met zijn gevolg was
zeer hartelijk inclusief de eerste toespraak van de 43 die ons nog te wachten zouden staan.
Omdat de start zo’n 350 kilometer ten noorden van New York lag, gingen we in de legerautobus richting Albany,
hoofdstad van de staat New York en ooit door Hollanders gesticht. De eerste indrukken van NY waren dat er zeer veel
auto’s waren, de opritten naar de autoweg kwamen van links en rechts, de snelheid mocht niet hoger zijn dan 88
kilometer per uur en bij de wegrestaurants die ook ’s nachts open waren, kreeg je koffie in halveliterbekers. En de
eerste kennismaking met een magnetron was een feit. Hamburgers en overige spijzen waren binnen no-time bereid! .

West Point
Er was een geplande onderbreking in de West Point
Academie, het bekende militaire officiersopleiding centrum
van het Amerikaanse leger, waar het hele gezelschap als
eregasten werd ontvangen tijdens een grote militaire
parade waarbij onze fakkeldrager van dienst, wederom
Nikkela Bonfrère, samen met een aantal hooggeplaatste
officieren de parade mocht afnemen. Een ervaring die
slechts weinigen op deze aardkluit met onze clubgenoten
kunnen delen.

Nico Bonfrère met hooggeplaatste militairen

1989: veertiende Bevrijdingsestafette
Oprichting Stichting Bevrijdingsestafettes
Er werd besloten om het bestaande burgercomité voor de estafettes om te dopen in een stichting, waardoor we
minder hoofdelijk aansprakelijk waren. Gewerkt kon worden aan de veertiende editie van de Bevrijdingsestafette.
We constateerden ook betere onderlinge verhoudingen door de wijze waarop de nieuwe voorzitter Guus Knols de
zaken aanpakte. Hij sprak in tegenstelling tot zijn voorganger bepaald geen goed Frans maar dat werd dubbel en
dwars goedgemaakt door onze verenigingsvoorzitter André Beckers.
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Routeschema

Deelnemers
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1994: vijftiende Bevrijdingsestafette

Supporter The White House Bill Clinton

17

Évreux
Ik noem de als vanouds gezellige avond in
Évreux waar we deze keer het diner in de
grote kantine van de brandweer afsloten in een
soort carnavalssfeer met de stichtingsvoorzitter
als gangmaker. Hij speelde het zelfs klaar om
de vrouwelijke burgemeester zover te krijgen
dat ze het Maastrichtse volkslied met ons ging
meezingen. En we konden opnieuw getuige
zijn van een gecombineerd Nederlands-Frans
politieoptreden waarbij Vic Driessen voor de
zoveelste keer in zijn leven in de boeien werd
geslagen.

De eer aan Lou Maes voor afsluiting van het Bevrijdingsfeest

BLIJVEN HERDENKEN
Atlete mochte ’t vuur weer drage
vaan CAEN tot in het hart vaan Treech.
um tot oets tirannie, verslage,
moos wieke veur ’t vrijheidsleech.
‘die langs dee weeg hun leve gaove,
ouch veur eus stad en bôrgerij:hun toukoms
18

woord mèt hun begraove,
witte kruiskes rij nao rij.
Hun testamint blijf dóórgegeve,
in estafettes zoonder tal:
in vrèj en vrijheid te máge leve,
‘n Vlam die noets mie douve zal.

Bèr Essers
2014
Fakkelhouder
De officiële fakkelhouder werd goed bewaard
in een kast bij de kabinetschef. Om nooit meer
gebruikt te worden? Enkele relatief jonge
AV’34-ers, in 1994 estafettedeelnemer,
dachten hier anders over. In 2014, 2015, 2019
en 2020, toen voornoemde deelnemers niet
meer zo jong waren, werd de fakkelhouder
weer teruggehaald om in samenwerking met
de Provincie Limburg en de gemeente
Maastricht deze te gebruiken bij de
voornoemde estafettes.

PERSBERICHT

Atletiek Maastricht heropent de traditie:
bevrijdingsestafette Caen-Maastricht
REGIO || 08 september 2014 | reageer | Door onze verslaggever
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Pegasus-brug: bijzondere ontmoeting
Bij de Pegasus-brug, bekend van de invasie op 6 juni 1944, vond bij cafe Gondrée ook een bijzonder
gesprek plaats met een keurige Franse dame, Arlette Gondrée,
Als 4-jarig meisje had zij de komst van de zweefvliegtuigen en de inname van de brug meegemaakt,
zij vertelt er nog steeds over en zij beheert het familiebedrijf van haar ouders “met waardigheid en
zwier” volgens de schrijver Geert Mak.Haar verhaal hield niet op en werd afgesloten met een foto
samen met Pierre Geelen als Répresentant du Gouverneur du Roi de Limbourg Néerlandais,
waarmee zij zeer vereerd was.

St. Laurent-sur-Mer, eerste Amerikaanse begraafplaats in 1944

12 september: Mesch-Maastricht
Het bevrijdingsvuur werd opgehaald om daarmee op die dag symbolisch vanuit Moelingen om 10.00
uur ’s ochtends in Mesch binnen te komen, op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plek waar de Old
Hickory-Divisie zeventig jaar geleden Nederland binnenkwam en waarmee de bevrijding van
Nederland begon. We werden vergezeld door de Maasrunners die samen met ons op het
gouvernement getrakteerd werden.

Den Haag: Prinsjesfestival

Andé Smeets heeft er flink de pas in
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Op vrijdag 12 september werd het bevrijdingsvuur door onze vereniging niet alleen in Mesch
ontstoken, doch ook aan het Provinciehuis in Maastricht en bij de Limburgse ambassade tijdens het
Prinsjesfestival in Den Haag.

14 september: Maastricht-Cader en Keer-Margraten
In samenwerking met de Provincie Limburg, vervolgde op 14 september bij het provinciehuis de estafette zijn weg
via een parcours door Maastricht. Hier vond een grote viering plaats om te herdenken dat de stad als eerste stad
van Nederland exact zeventig jaar eerder door de geallieerden was bevrijd.

Burgemeester Onno Hoes et Kirsten Gennotte
ontsteken bevijdingsvuur

Oud mariniers bij monument

2015
‘Nationaal Bevrijdingsfestival 2015’
5 mei: Maastricht – Roermond
Ter gelegenheid van het nationale Bevrijdingsfestival werd het bevrijdingsvuur, dat in 2014 in de Normandische
stad Caen ontstoken werd, vanuit Maastricht naar Roermond overgebracht tijdens het jaarlijkse Bevrijdingsfestival.
In samenwerking met de Provincie Limburg startte op 5 mei om 5 uur ’s morgens een estafette richting de Markt
in Roermond.

Op deze foto is dit gedenkwaardige moment met Jean Colombon, Mister Estafettes van AV’34 en voorzitter Danny
Zonnneveld van Atletiek Maastricht poseren samen met de fakkel van het bevrijdingsvuur.
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SPONSORS 2019

Groen licht
In onderstaande mail werd het duidelijk dat de kans om in 2019 naar Normandië te gaan groot was. We zouden het
pas geloven als wij 6 september 2019 in de bus zouden stappen richting Normandië. We wilden zo veel mogelijk
het heft in eigen handen nemen en houden, gelet op de recente ervaringen. Met de plechtigheden onderweg
bemoeiden wij ons niet. Er werd contact opgenomen met de buitenlandse steden voor de noodzakelijke
vergunningen en een hernieuwde kennismaking met onze vlaggensteden.

Lopende Zaken Atletiek Maastricht
De

estafettetraditie van AV’34 wordt door Atletiek Maastricht gecontinueerd.

De activiteitencommissie & supporters
De activiteitencommissie vond dat zij ook haar steentje moest bijdragen in het promoten van de estafette naar de
niet AM estafette deelnemers. En dat is ruimschoots gelukt. Zij organiseerden bijeenkomsten in Jekerdal. Hierbij
werden ook de voormalige AV’34 estafette lopers uitgenodigd. Ook werd de estafettegroep tijdens de estafette
begeleid door de supporters naar Caen, Brussel, Mesch, het Koningsplein. Maastricht en Margraten.

Na de ochtendtraining op zaterdag 22 juni werd in Sportpark Jekerdal gezorgd voor du pain, du vin et
du boursin. Diskjockey Eric Gadet draaide Franstalige muziek.

Bevrijdingsshirt voor goede doel
Om de betrokkenheid als club bij deze estafette te tonen, werden speciale loopshirts gemaakt die iedereen kon
aanschaffen. Het doel was dit shirt bij de festiviteiten in september op Franse dan wel Nederlandse bodem te
dragen om de lopers als een herkenbare eenheid te kunnen onthalen. Dit shirt kostte slechts tien euro die volledig
ten goede kwam aan een goed doel: de aanschaf van RaceRunners; driewiel-loopfietsen waarmee sporters met
een beperking onze mooie hobby kunnen uitoefenen.
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PR: Interne communicatie
In de bus, gedurende het avondeten en in het hotel werd direct op de webpagina van AM geplaatst door onze PR
groep Carla Arts, Kirsten Smits, Djonnie Soumete en Hugo Wilhelmus

PR: Externe communicatie
In de diverse ceremonieplaatsen werd ook veelvuldig in Franse kranten ons bezoek uitgemeten

Val-d’Oise - Yvelines : ils courent pour commémorer la Libération un groupe de coureurs néerlandais se
relaye de Caen (Basse-Normandie) à Maastricht (Pays-Bas) en portant une lammeouvenir de l’avancée alliée de
1944.
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Alençon (Orne). Les 24 coureurs néerlandais de la Flamme de la liberté ont participé aux commémoration locales
de la Libération. DR
Par Thibault Chaffotte
Le 9 septembre 2019 à 19h25, modifié le 9 septembre 2019 à 19h29 Les porteurs de la flamme de la liberté vont
traverser les Yvelines et le Val-d'Oise, ce mardi. Il s'agit d'une course relais allant de Caen (Calvados) à Maastricht
(Pays-Bas) qui célèbre le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas. Organisée par le club

PR: Video, film, foto’s, sociale media, You Tube, TV
De PR groep zorgde voor de dagelijkse nieuwsberichten en foto’s ten behoeve van het thuisfront. Landelijke en
regionale nieuws- en sociale media besteedden aandacht aan de estafette. Zoals gouverneur Bovens in het L1
programma Avondgasten op 4 mei verwoordde, de estafette en het vuur was de rode draad vanuit Normandië in
het kader van de viering van de bevrijdingsfeesten van Limburg

Normandie Route
via onderstaande link is de route te downloaden:

https://www.routeyou.com/nl-fr/route/view/5539210/hardlooproute/bevrijdingsestafette-2019

Vrijdag 6 september

Busreis Maastricht > Caen
Het was vroeg opstaan voor de atleten en begeleiding. Zij verzamelden voor de start bij de Rabobank aan het
Wim Duisenbergplantsoen, die ook zorgde voor lunchpakketten voor de vijftog deelnemers. Na de groepsfoto’s
vertrokken twee bussen, de MedCar en de begeleidingswagens richting Caen en de Normandische kust.
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Wat staat ons te wachten ?

.

Na aankomst volgde een
korte en ‘pittige’
trainingstocht.

Kees Arkenbout geniet er van

Supporters & deelnemers
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Omaha
Beach

Na een lunch op de parkeerplaats gingen we 45
kilometer verderop naar het strand van Omaha
Beach, naar het grafmonument van de eerste
gesneuvelde geallieerden in juni 1944. Daarna werd
het vuur door Kees Arkenbout overgenomen en de
fakkel ontstoken. Hij vertelde emotioneel over zijn
ervaringen, waarna de estafette van start ging.

Onze speciale gast: Kees Arkenbout
Kees Arkenbout werd uitgenodigd voor Caen en de start van de estafette, en werd vergezeld door twee van zijn
kinderen. Kees was deelnemer aan de allereerste estafette bij AV’34 in 1951. In totaal heeft hij aan tien
Bevrijdingsestafettes deelgenomen. Kees heeft een zeer speciale achtergrond en voorgeschiedenis in relatie tot de
Bevrijdingsestafette. Hij werd in Normandië op 7 september 95 jaar en was zeer trots en blij dat hij ons was. Zeer
de moeite waard is om via onderstaande links meer over hem te horen en te lezen:

http://getuigenverhalen.nl/interview/interview-02-24 http://www.philipskommando.nl/erfgoed/interviews.php?tonen=Ja&pagina=totaal&id_interview=72&interview=25&personalia=21

Saint-Lô
Met het vuur aangekomen in Saint-Lô, werden we ontvangen door de lokale, regionale en landelijke notabelen uit
Frankrijk en Nederland; een mooie ceremonie waabijr de laatste loper van vandaag het vuur bij het monument van
de gevangenispoort ontsteken mocht. Vervolgens kregen alle lopers en hun supporters op het stadhuis van SaintLô een hapje en een drankje aangeboden. Uiteraard voorafgegaan door speeches en het uitwisselen van stadscadeaus.
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Zondag 8 september
Saint- Lô > Mortain – Bocage - Heuvel 314 > Alençon
De lopers van team A startten in Saint-Lô om 07.15
uur met de dauw boven de velden en een schitterende
opkomende zon.

Voor de estafettedeelnemers die nog niet ontbeten hadden was een croissant gereserveerd.

Mortain
Team B was al in Mortain. Er waren twee
ceremonies. De eerste ceremonie vond plaats
aan de rand van het dorp.
De fakkel werd door team A het dorp in
gebracht. Vervolgens was er een
indrukwekkende trappenceremonie

Op de legendarische heuvel ‘Hill 314’ die van groot belang was geweest voor onze bevrijding was een
tweede gezamenlijk plechtigheid met aanwezigheid van onze supporters. Vanaf deze heuvel is op ruim
40 km afstand Mont- Saint Michel zichtbaar. Deze tweede ceremonies was weer zeer indrukwekkend
door de aanwezigheid van veel oud-strijders.

Alençon
Course-relais de Caen à Maastricht : la flamme de la Libération ravivée à Alençon, dimanche.
L'association Athlétisme Maastricht a fait étap e à Alençon, dimanche 8 septembre, pour raviver la
flamme de la Libération qu'elle conduit de Caen à Maastricht.
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L’athlétisme Maastricht a fait étape à Alençon, dimanche 8 septembre, pour raviver la flamme de la
Libération. Partis de Caen, les relayeurs néerlandais vont parcourir 1000 km jusqu’à Maastricht.
Arrivée prévue le 13 septembre, date du 75e anniversaire de la Libération de cette ville des Pays-Bas.
(©L’Orne-Hebdo). Courir de Caen à Maastricht, la flamme de la Libération à bout de bras, pour
célébrer le 75e anniversaire de la libération de Maastricht par la 30e division d’infanterie américaine
Old Hickory, le 13 septembre 1944. Tel est le défi que relève l’association Athlétisme Maastricht. Partie
de Caen, elle entend rallier Maastricht à la date anniversaire grâce à ses nombreux relayeurs
mobilisés.

Maandag 9 september

Vroege supporters
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Dinsdag 10 september
Évreux > Chantilly > Creil > Péronne

Mis en ligne le 11/09/2019 à 21:41

Partis de Caen (Normandie) le 7 septembre, 24 coureurs néerlandais ont rejoint la ville de
Péronne, dans l’est de la Somme, mardi 10 septembre en soirée, après avoir traversé une partie
de l’Oise et de la Somme.

Een lange route van twee dagen: woensdag-woensdagnacht-donderdag …… inclusief
nachtdienst
Vervolgens richting Brussel, het Europarlement. De tweede helft van deze dag legde team B per bus &
auto af, omdat dit deel van de route door team A al rennend met de fakkel werd afgelegd.
Het vertrek van team A was rond 9.00 uur. Het was de laatste nacht in een hotel. Onderweg werden
Jopie en zijn volgwagens in Itre verrast met een kleine spontane ceremonie waar vier veteranen 45
minuten hadden staan te wachten op ons. Het gehele parcours ging vandaag flink bergop en dit was een
ware bergtraining voor onze lopers.
Onderweg werden ons de wederom heerlijke broodjes van André en Jan in de bus en auto’s
toegeworpen aangezien er voor een lunchstop geen tijd was .Er werd doorgerend tot de rand van het
Gewest Brussel.

Brussel
Team B arriveerde ook aan de rand van het gewest Brussel, navigerend op coördinaten, want inmiddels
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Ook waren toespraken van de burgemeester van Eijsden-Margraten, dhr. Akkermans en de Limburgse
Europarlementariër Jeroen Lenaers. Het geheel werd afgesloten met een slotwoord van Theo Bovens en
ons Nederlandse volkslied. Ter afsluiting was er een drankje in een typische Belgische kroeg, samen met
Theo Bovens en Jeroen Lenaers en de supporters.

Maastrichts Volkslied
Uit de supportersploeg werd spontaan het
Maastrichtse volkslied aangeheven en we
zongen met zijn allen mee. Dit maakte bij
iedereen wel wat los. Weer een
kippenvelmoment!
Onze supporters hadden vooraf een
rondleiding gehad in het Europees
Parlement, dank aan Jeroen Lenaers. Hun
applaus werd zeer gewaardeerd.

Rondleiding Europees parlement

Donderdag 12 september
Tienen > Landen > Mesch > Noorbeek > Margraten
Voeren / Moelingen / Mesch
De twee teams ontbeten gezamenlijk in de sportkantine en daarna gingen de lopers met de fakkel door
het veld naar Mesch, zoals de geallieerden destijds ook Nederland binnenkwamen. De volledige ploeg
moest op deze landweg ruim 35 minuten wachten, een stoet oorlogsvoertuigen en veteranen
passeerden. De supportersploeg kwam ons al rennend tegemoet om ons aan te moedigen.

Onderonsje
Tijdens het wachten in Mesch had Jan Staal een
onderonsje met de burgemeester van
Maastricht, Annemarie Penn-te Strake.
De burgemeester was vol bewondering voor de
estafettelopers en beloofde aanwezig te zijn op
zaterdag 14 september op de Markt in Mastricht.
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In Mesch was het enorm druk met duizenden mensen en veel pers: de bevrijding werd hier vandaag
groots gevierd. Enkele van de laatst levende oud-strijders waren hier aanwezig. Het was een warm en
emotioneel weerzien.

Margraten
Vervolgens ging onze route naar de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, om het bevrijdingsvuur te
ontsteken. Alweer mooie woorden van burgemeester Akkermans, waarbij onze prestatie door zowel hem
als een van onze organisatoren genoemd werd, met applaus voor ieder van ons.
Op de plaquette in Margraten zie je heel goed hoe de twee routes waren die respectievelijk de Engelse
en de Amerikaanse bevrijders afgelegd hebben. De Old Hickory route die wij liepen met heel cruciaal in
deze bevrijding: de strijd in en om heuvel 314 in Mortain.
Na deze bijzondere dag en mooie afsluitende woorden, gingen we op weg naar huis, om familieleden te
zien, te slapen, of deze blog te schrijven.

Vrijdag 13 september
Margraten > Cadier en Keer > Maastricht (Koningsplein)
Donderdag waren we in Margraten geëindigd, het bevrijdingsvuur bleef daar achter. Vanaf Jekerdal
gingen we met zijn allen met de bus naar Margraten en repeteerden we voor zondag. Donderdag t/m
zondag staat onze omgeving in het teken van 75 jaar bevrijding, overal versieringen en vlaggen en er zijn
vele feesten en bijzondere ceremonies. Vanaf Margraten ging het vuur naar Cadier & Keer. Heerlijk om
over die mooie weggetjes in ons eigen land te rennen en to gejuicht te worden.

Cadier en Keer, Belgisch monument

Aangekomen in Cadier en Keer, werd het bevrijdingsvuur in het bos bij het ‘Belgisch monument’
aangestoken met diverse toespraken, en een heel bijzonder gedicht ‘Soldaten’ geschreven en
voorgedragen door Jimmy een basisschoolleerling.

Vredesduif
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Koningsplein 13 september
Tijdens het eten werden we geïnformeerd over wat van ons verwacht werd tijdens het openluchtspel
Liberation op het Koningsplein. We gingen naar de Scharnerweg, waar onze supporters aansloten. Daar
kreeg iedereen de mooie historische AV ’34 shirts uitgereikt, een kopie van Bevrijdingsestafettes in de
jaren ’50. Het openluchtspel ‘Liberation’ speelde zich af bij het bevrijdingsmonument met meer dan
tweeduizend toeschouwers. Om 22.15 uur werd het bevrijdingsvuur op het Koningsplein in de grote
schaal ontstoken. De avond werd afgesloten met het bevrijdingsbal en wij gingen moe maar voldaan
naar huis.

Intocht met meer dan 100 personen van de deelnemres en supporters in AV’34 shirts

Zaterdag 14 september
Markt Maastricht
Er werden door meerdere filmploegen opnames gemaakt van deze dag, een daarvan is
terug te zien op de NOS via deze link.
https://www.npostart.nl/75-jaar-bevrijding-limburg/14-09-2019/POW_04380360
Onze hele ploeg (meer dan 100 leden groot)
ging te voet naar de westoever. Daar
formeerden we de gehele groep, inclusief de
jeugdatleten en supporters en moesten we
wachten tot we konden vertrekken richting de
binnenstad, kruising Wilhelminabrug /
Kesselskade
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We moesten héél, héél erg lang wachten op het moment dat onze ploeg aan kon sluiten bij deze parade,
maar het was het wachten waard: vanaf de Maasboulevard liepen we door een haag publiek, die ons
allen al juichend en klappend enthousiast onthaalden, rijen dik tot en met de aankomst bij de Markt.
Kippenvelmoment!
Onze opvolgers met EUROPESE vlag

Een van onze doelen: de Europese vlag meebrengen vanuit Brussel
.

Zondag 15 september
Maastricht Provinciehuis > Margraten
We waren nog steeds niet geland, we hadden zó ontzettend veel bijzondere belevenissen sámen
meegemaakt, we raakten niet uitgepraat. Zondagmiddag 12.30 uur vertrokken we met twee volle bussen
(estafetteploeg & supporters) naar het Provinciehuis. Vanaf het Provinciehuis ging het volledige A-team
van start met fakkel, op weg naar het Belgisch monument in Cadier en Keer.
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Concert
Het spektakel begon. Een inleidende toespraak, de “monoloog voor de vrijheid”, het Nederlandse en
Amerikaanse volkslied werden gespeeld. Tijdens het Wilhelmus zong de ploeg uit volle borst (en in de
houding) mee, wat een verbondenheid.
De uitvoering van een prachtig concert, Mahler Symfonie nr. 2. Deze tweede symfonie gaat over leven,
dood en wederopstanding. Onderwerpen waarover wij deze week regelmatig in gedachten waren.
De warmte, zon en vermoeidheid zorgden nog voor vele zweetdruppeltjes.

Deze verbondenheid zou voor altijd blijven bestaan! Jekerdal eindpunt

1 november
‘Pizza-avond’
Als informele afsluiting van de zestiende Normandië-estafette organiseerde Loek Wishaupt in de schuur
bij zijn boerderij een pizza-avond. Hierbij werd hij geassisteerd door Danny Zonneveld.

Fotoboek samengesteld door Harry van der Aart
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Pzza-dankwoord

12 december
Burgemeester Penn te Strake met
toekomstige? deelnemers van de
Bevrijdingsestafettes.

Onze opvolgers ?

Dia-presentatie tijdens toespraken
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In haar toespraak bood ze haar excuses aan
voor de ontvangst van Atletiek Maastricht en
supporters op 16 september op de Mark en voor
haar afwezigheid in Caen. Dat dit niet zo
gelopen was als afgesproken.
We werden geprezen voor onze prestaties, de
vele eerdere estafettes en de recente estafette.

16 december
Bezoek aan burgemeester Eijsden-Margraten
Marloes Sour stond spontaan een van haar loopshirts af aan burgemeester Dieudonné Akkermans. Uit
dankbaarheid naar de gemeente en de burgemeester voor de financiële steun voor de
Bevrijdingsestafette, de diverse plechtigheden en de goede samenwerking met de ambtenaren.
De burgemeester was zeer vereerd met ons bezoek. Tevens kreeg hij tijdens deze informele bijeenkomst
ook de vlag van Evreux (vlaggenstad) overhandigd om in het gemeentehuis op te hangen.
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Slotmanifestatie: ‘Heel Limburg is vrij’ zondag 1- en dinsdag 3 maart
Corona-estafette?
Na de griepestafette in 1957 de diarree estafette in
1964.zou deze estafette Naar Roermond en Venlo
mogelijk de corona-estafette genoemd kunnen worden?
Gelukkig dit virus heeft voor zover bekend niet
toegeslagen en ook de estafette werd niet door de
overheid afgeblazen.
Maar toch, diverse deelnemers meldden zich kort voor de
estafette af vanwege. het ‘normale’ griepvirus en of
verkoudheden. Ook dinsdag 3 maart waren weer enkele
afmeldingen, zowel lopers als begeleiders. Toch waren
we met voldoende deelnemers en de taken werden
zonder problemen overgenomen.

Zondag 1 maart 2020 Margraten – Roermond
Start Margraten
Burgemeester Dieudonné Akkermans van de gemeente Eijsden-Margraten was weer zo bereidwillig om ons in
de vroege morgen van zondag 1 maart vanaf het oorlogskerkhof op een plechtige wijze uitgeleide te doen. Op
de plek waar 15 september het bevrijdingsvuur werd achtergelaten.
De burgemeester en Frenk Lahaye, intendant van het oorlogskerkhof waren zo vriendelijk om ons te helpen bij
het inladen van de zware vuurschaal in de bestelbus.
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De vuurschaal van de gemeente Eijsden – Margraten konden we nu ook weer lenen en werd in Roermond
geïnstalleerd. De vuurschaal hoefden we niet naar Venlo te brengen. Zij zouden hiervoor zelf zorgen! Maar, het
had beter gekund…..
De start vanaf Margraten werd gefilmd die in Venlo geïntegreerd werd met beelden vanuit Arcen en Venlo,

Math Dinjens zal de fakkel ontvangen van de burgemeester

Toespraak burgemeester Dieudonné Akkermans
In zijn toespraak maakte burgemeester Akkermans een mooie verwijzing naar de etappes met drie rozen van
hoop, liefde en geloof als symbool.:

Margraten Kerkhof- Hoop:
Maastricht – Liefde:
Roermond – Geloof:

Nooit meer oorlog
Dat wij als groep deze estafette samen volbrengen
Op weg naar de stad waar het Limburgs bisdom is gezeteld

De drie auto’s van de Provincie staan al weer klaar
om onze lopers de hele dag op een veilige manier
te begeleiden. Chapeau en dank voor de plezierige
en toegewijde manier waarop zij ons begeleid
hebben!

Route
Onderstaand de route 2020 die de begeleiders in de volgauto’s via de Garmi- navigator konden volgen.

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/6805884/hardlooproute/bevrijdingsestafette-1-3-maart-2020
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Supporters van Jef Veugen

Tejo ervaart het estafettevirus

Onze ploegleiders Harrie Darding en Hugo Wilhelmus per fiets in Ulestraten

Roermond
Een plechtige ontvangst vond plaats voor het stadhuis in tegenstelling tot de ontvangst in 2015. Vervolgens
werd het bevrijdingsvuur uit Margraten aan de burgemeester Donders overhandigd en de vuurschaal werd
ontstoken. Vervolgens eindigden de plechtigheden na een korte toespraak van de burgemeester Rianne
Donders. We werden vervolgens uitgenodigd in het mooie stadhuis.

Het bevrijdingsvuur werd bewaard in de Sint Christoffelkathedraal om dinsdags weer op te halen voor de
route naar Venlo

Dinsdag 3 maart Slotmanifestatie: ‘Heel Limburg is vrij’
Jekerdal-Roermond-Venlo
De reis gaat naar Roermond startet om 07.30 uur vanaf Jekerdal. Het was eventjes improviseren, enkele lopers
en begeleiders moesten we missen door verkoudheid en griep. Gelukkig dat we al de nodige ervaring hadden.
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Om 08.30 uur stonden we in Roermond voor de deur van de kerk. Inmiddels was ook een extra personenbusje
gearriveerd doordat op het laatste moment gevraagd werd of een achttal lopers ook nog aan het tweede deel
van de ceremonie kon deelnemen die om 21.30 uur begon,. Met dit busje zouden de lopers terugkeren naar
Maastricht. De hoofdmacht moest uiterlijk 21.15 uur weer uit Venlo vertrekken

Sint Christoffelkathedraal
We werden ontvangen door Mgr. Ing. Rob Merkx,
deken van Roermond. De deken ging met de
fakkeldrager naar binnen en op een warme en
persoonlijke manier werd het bevrijdingsvuur weer
overgedragen.

Het eerste gedeelte van de etappe
De totale route was ongeveer 85 kilometer lang. De weergoden waren ons alweer gunstig gestemd. Er stond
wel een koud wind maar de grote hoeveelheden regen en harde wind van de afgelopen periode? Daar was
vandaag geen sprake van.

De meefietsende ploegleider vormde samen met de
drie auto’s van de Provincie, de lopersbus, de
MedCar, de materiaalbus en de personenbus een
echte kolonne.

Kessel
De volgende stop was de basisschool in Kessel, waar de leerlingen ons ook stonden op te wachten. Ook hier
werd het vuur gedeeld, bevrijdings-chocolaatjes uitgedeeld en samen met deze leerlingen gingen op weg naar
de ceremonie bij het kasteel en herdenkingsmonument.
Een korte ceremonie en toespraak volgden. Pierre Geelen deed dat als vertegenwoordiger van de Provincie.
Het Limburgs volkslied en het Wilhelmus werden gezongen. De pastoor had ook een korte toespraak. Hij bad
samen met de kinderen en omstanders het Onze Vader. Een trompettist speelde The Last Post vanaf de
trappen van het recent gerestaureerde kasteel. Een kippenvelmoment
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Het bevrijdingsvuur werd naar de kerk gebracht waar het bewaard zou worden tot 4 en 5 mei.
Een kennismakingsgesprekje tussen Tonnie Pater en mijnheer pastoor:
“U bent pastoor en ik ben Pater”
Mijnheer pastoor en omstanders moesten hier hartelijk om lachen. Ook werd door de pastoor geadviseerd om
de Mariakapel die enkele kilometers verderop lag te bezoeken.

Bevrijdingsvuur in kerk Kessel de heer pastoor en
Hans de Jongh

Tennisclub
Door de iets oudere leden van de tennisclub
werden we met zijn allen heel gastvrij ontvangen
voor een korte lunchstop met warme eigen
gemaakte soep, broodjes, koffie en thee.
Ook de pastoor was hierbij aanwezig. Hij wist toen
nog niet wat hem te wachten stond als zielenherder
van naar later bleek relatief een van de zwaarst
getroffen gemeenten van het coronavirus in
Nederland.
Hij overleed in zijn slaap op Eerste Pinksterdag
toen de ergste zorg voorbij was. Alweer een grote
tegenslag voor Kessel

Venlo
De ceremonie met de binnenkomst van de
estafettelopers bij het stadhuis was zeer
indrukwekkend. De markt was overvol. Op de muren
van het stadhuis werd een uitzonderlijke film
vertoond waarin onder meer de start vanuit
Margraten en de estafetteloop onderweg werd
geprojecteerd.
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De afsluiting van de ceremonie door de vuurschaal te ontsteken met onze fakkel, strandde omdat de externe
fakkelmachinist die dit moest regelen een schuilplaats had opgezocht voor een regenbuitje. Een smetje op deze
indrukwekkende ceremonie.

Op de trappen gemeentehuis

Lex Uiting heeft een nieuwe fan

link indrukwekkende film Heel Limburg Vrij (duur 1 uur)

https://limburg.bbvms.com/view/L1_video/3666062.html
BIJLAGE 4
‘Onze deelnemers estafettes 2019 en 2020’
Begeleiding
Jef Veugen, Jacques Peters, Nico Bonfrère , Hans Wemmers, Pierre Geelen Peter Schambergen,
Henriette Lemmerling, Marc Meijers, Gerard Lemmerling, Anita van Oers, Carla Arts, Djonnie Soumete,
Yvonne van der Heijde, Ben Callemeijn Harry van der Aart, Valerie Sweelssen, Hugo Wilhelmus, Tonnie Pater,
Yorick Jansen, Jan Lemmens, André Smeets, Bart Warnier, Arno Bonfrère, Henry Christophe, Kirsten Smits
Maurice Prudon, Pia Prudon, Harrie Darding, Jo Weijnen, Marloes Sour.

Lopers
Wil van Aubel, Raymond Bergmans Math Dinjens, Huub Göbbels, Peter Kleijnen, Guy Maas, Renate Nijsen,
Raymond Nix, Lucien Philips, Jo Rikers, Marloes Sour, Jan Staal, Nico Wetzels, Jef Brauers, Kirsten Gennotte,
Hans de Jongh, Rob Mulders, Bram Kroon, René van Uum, Viviane Nowak, Frans van der Velden,
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Loek Wishaupt, Danny Zonneveld, Pascal van der Heijde,Tejo van Kessel, hantalle Heerings,

Gasten
Jean Bruynzeels, Paul Baeten

Speciale gast
Kees Arkenbout

Bijlage 7
Dankbrief gouverneurTheo Bovens
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