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Aan de bewoners van Schin op Geul en 0ud-Valkenburg,

0p 'i'.1,:,:'i ,, r ':, vieren we in alle kernen van de gemeente Valkenburg a/d Geul

het Íeit dat we ' ,::.': geleden bevrijd werden. Met 75 historische legervoertuigen van Liberty

Maastricht wordt op die dag een tocht gemaakt naar een aantal dorpen van de gemeente. ln

enkele dorpen is een kort verblijÍ gepland met uiteenlopende activiteiten,

ln Houthem vindt's ochtends vroeg de start plaats met een plechtigheid

bij Chateau Sint Gerlach. Vanaf 12,30 uur veftrekken 3 groepen van elk

25 voertuigen naar Berg en Terblijt, Sibbe en Schin op Geul. 0m ,,, ,, ,.,

rti:; wordt de colonne in Schin op Geul veruvacht bij de Grachtstraat waar

een plaquette zal worden onthuld van de gesneuvelde soldaat Cook. Na

deze plechtigheid zal de colonne via de Hoogbeek naar het Kerkplein

gaan. 0p het Kerkplein zal wederom een plaquette worden onthuld van

de gesneuvelde soldaat Mirck. Beide onthullingen worden uitgevoerd door

Wethouder Claudia Bisschops en Gijs Tuinman drager van de Militaire

Willems-0rde en de Bronzen Leeuw. StaÍÍ Sergeant Albert S Cook

Na deze plechtigheid gaat de colonne naar het Ljubljanaplein.

Hier kan men de 25 historische militaire wagens bezichtigen. Zangers uit Engeland en diverse

groepen re-enactors zullen zorgen voor een feestelijk gebeuren op het Ljubljanaplein. 0m 15.00

uur vertrekt de colonne vervolgens naar de rotonde te Sibbe waarna de 75 historische militaire

voertuigen via de Grendelpoort naar het Walramplein in Valkenburg gaan.

Wij nodigen u van harte uit deze activiteiten te willen bijwonen. Ook vragen wij aan alle

bewoners op de route de hele dag de vlag buiten te hangen! Onze "r.:::.,-: :, , ." vinden

het een Íeest als u ze massaal en uitbundig op de route verwelkomtl Want al V00lt " ' :::, , ,, .'

nu, 75 jaar later, bijna aan als iets vanzelfsprekends, dat is het natuurlijk niet. En dus is het een

goede zaak om in deze maanden uitvoerig stil te staan bij wat er toen gebeurde, Stil te staan bij

het feit dat mensen uit verre landen hun leven op het spel hebben gezet om ons die vrijheid terug

te geven. En zeker ook stil te staan bij het gegeven dat die vrijheid en democratie vandaag de dag

in grote delen van de wereld nadrukkelijk wordt bedreigd. Neen, vanzelÍsprekend zal vrijheid nooit

worden. We zullen er, van hoog tot laag en van klein tot groot, aan moeten werken,

We hopen u dan ook bij de activiteiten in onze dorp rond '

ontmoetenl

Met vriendelijke groet namens,

De Heemkundevereniging Schin op Geul

De Heerlijkheid Schin op Geul

lr.,'te mogen
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