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BEVRIJDINGSVUURESTAFETTELOOP  2014 

 

 
Groepsfoto van het team 2013 

                       

Op 4 mei 2014 zal een vertegenwoordiging van ongeveer 20 personen van onze atletiekvereniging 

voor de 8
e
 keer het bevrijdingsvuur gaan ophalen in Wageningen.  

 

Op 4 mei 2014 omstreeks 21.15 uur gaan wij met een touringcar naar Wageningen. Na het melden 

in de tent op de Dreijen zal daar omstreeks 23.20 uur een welkomstwoord en een toespraak door  

gemeente Wageningen zijn. Daarna gaan wij naar het ceremonieterrein. 

 

Het Bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken door de burgemeester van Wageningen, de 

heer v. Rumund. Hij overhandigt de fakkel met het vuur aan de Commissaris van de Koning uit de 

provincie Drenthe. De CDK geeft het vuur dan weer door aan de loopgroep uit Drenthe, zodat deze 

het vuur naar Drenthe kan brengen waar het jaarlijkse Bevrijdingsvuur door de Minister-President 

kan worden ontstoken. 

 

De provincie Drenthe is namelijk dit jaar de provincie waar dit jaar de Nationale Start is van de 

viering Dag van de vrijheid.  

 

Nadat de lopers uit de provincie Drenthe het bevrijdingsvuur hebben ontvangen, komen de andere 

provincies aan de beurt. Eerst de loopgroepen van de provinciale Bevrijdingsfestivals en daarna de 

overige groepen. Nadat alle deelnemende teams het vrijheidsvuur hebben ontvangen, verspreidt het 

zich als een “lopend vuurtje” door heel Nederland. Dit is een indrukwekkend symbool van nationale 

eenheid. 

 

Op 5 mei omstreeks 00.30 uur, zullen wij met het Bevrijdingsvuur richting gemeente Best en het 

provinciaal Bevrijdingsfestival in Den Bosch gaan. 
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Wij gaan vanuit Wageningen via Rhenen (de Grebbenberg), en vervolgens de N322 (provinciale 

weg Beneden Leeuwen – Den Bosch)  naar Den Bosch. Het is de bedoeling dat er in Den Bosch een 

vuurschaal of lantaarn wordt ontstoken die daar zal achterblijven. Wij zijn hier nog mee bezig.  

 

Op 5 mei omstreeks 06.00 uur zullen wij aankomen in Den Bosch. Vanuit Den Bosch gaan wij met 

de bus terug naar Best om te slapen. 

 

Op 5 mei om 15.00 uur, gaat het team met de bus terug naar Den Bosch.  

 

LET OP: Omdat waarschijnlijk niet alle lopers mee terug zullen gaan, kunnen ook andere lopers 

zich opgeven om mee te gaan naar Den Bosch. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dit is ook een uitstekende gelegenheid om het estafette lopen een keer mee te maken en te proeven 

wat deelname aan de Bevrijdingsvuurestafetteloop inhoudt. 

 

Op 5 mei omstreeks 15.50 uur zullen wij ons melden op het festivalterrein van het provinciaal 

Bevrijdingsfestival in het park de Pettelaarse Schans (nabij het Provinciehuis) . Om 16.00 uur zal 

daar het vuur worden ontstoken. Ik weet nog niet welke prominente Nederlander met ons het vuur 

zal ontsteken.  

 

Op 5 mei omstreeks 16.30 uur zullen wij na de ceremonie in estafette via Boxtel naar Best gaan. 

 

Op 5 mei omstreeks 18.45 uur zullen wij aankomen bij de carpoolplaats Best-West (de Wilg). Daar 

worden wij opgewacht door voertuigen van Wheels die ons zullen begeleiden. Het is de bedoeling 

dat wij een kleine ronde maken door bv. de Salderes, waarna wij omstreeks 19.20 uur zullen 

aankomen op de Hoofdstraat bij het gemeentehuis.  

 

Omdat dat wij meer bekendheid willen geven aan “Bevrijdingsdag” en ook willen proberen om 

meer publiek naar de ceremonie te krijgen, is er dit jaar voor een geheel andere opzet gekozen. Er is 

dan ook het Comité Herdenkingen Best opgericht, bestaande uit Harry Smits (voorzitter), Jan v/d 

Ven (Centrum Management), Bert van Drunen en Anton Kon (av GM) met ondersteuning van 

mensen van de gemeente en op het gebied van muzikale ondersteuning door Olga van der Pennen 

en Monique Schippers. Het Comité gaat zich bezig houden met de herdenkingen op 4 mei en 24 

oktober en het bevrijdingsfestival op 5 mei. 

 

Dit jaar zal op het podium in de Koetshuistuin om 18.45 uur een voorprogramma beginnen wat tot 

19.30 uur zal duren.  

 

Daarna zal om 19.30 uur de ceremonie worden gehouden en om 20.00 uur zal in de Koetshuistuin 

een Bevrijdingsfestival losbarsten dat tot omstreeks 23.00 uur zal duren. 

 

Door de nieuwe opzet, waarbij geprobeerd wordt om zoveel mogelijk deelnemers uit Best te 

betrekken, waaronder de harmonie Sint Cecilia, zal er dit jaar géén ruimte zijn voor het 

Seniorenorkest van PVGE Eindhoven dat ons al die jaren heeft ondersteund. Helaas, maar het is 

niet anders. 

 

Omstreeks 19.30 uur, zal in de Koetstuin dus de ceremonie beginnen. Voorlopig programma: 

- Opening door Harry Smits, 

- Toespraak door de Burgemeester Anton van Aert, 

- Ontsteken Bevrijdingsvuur en spelen Wilhelmus,  

- Een voordracht door de jeugd, 

- Slotwoord door Harry Smits, 

- Afsluiting ceremonie met het mooie en ontroerende lied We’ll meet again. 
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Tenslotte nog wat aandachtspunten: 

 

1.     Door het team zal telkens in estafettevorm worden gelopen door 2 (of meer) lopers vergezeld 

door 2 (of meer) fietsers. Zij zullen telkens ongeveer 3 km afleggen. Naast het lopen zal hij of zij 

ook regelmatig op de fiets moeten als begeleider. 

Aangezien wij de gehele nacht doorlopen en een ieder het zonder nachtrust zal moeten stellen, zal 

het een behoorlijke aanslag zijn op het lichaam. Alles is uiteraard mede afhankelijk van het weer. 

 

2.     De afstanden zijn: Wageningen – Den Bosch ongeveer 60 kilometer en Den Bosch – Best 

ongeveer 26 kilometer. 

 

3.     Als wij op 5 mei omstreeks 18.45 uur aankomen op de carpoolplaats, is ons verzoek of het 

mogelijk is dat zoveel mogelijk lopers van onze atletiekvereniging ons willen vergezellen op onze 

tocht door Best naar de Koetstuin. Alles is toch een mooie reclame voor onze vereniging. 

 

 

 
Aflossing onderweg vanuit Wageningen 

 

 

Voor meer info zie:   

www.4en5meiwageningen.nl  Bevrijdingsvuurestafette Wageningen, 

www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl Bevrijdingsfestival Brabant in Den-Bosch 

www.clubwheels.nl   Oude legervoertuigen 

 

 

 

 

http://www.4en5meiwageningen.nl/
http://www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl/
http://www.clubwheels.nl/
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Een ieder wordt verzocht om zich bij ondergetekende op te geven. Ook diegene die zich al hadden 

aangemeld. Wat ik graag wil weten: 

1. Gaat u mee naar Wageningen (op 4 mei om 21.15 uur) 

2. Gaat u mee naar Den Bosch (op 5 mei om 15.00 uur) 

3. Gaat u mee naar beiden. 

 

Wilt u meer weten of wilt u nadere informatie, dan kunt u altijd even contact met mij opnemen. 

 

Vriendelijke groeten van de coördinator  

Bevrijdingsvuurestafetteloop, 

 

 

 

Anton Kon 

Email: sportman1953@hotmail.com 

Gsm: 06 – 11.36.82.25 
 


