
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BEVRIJDINGSVUUR DE PEEL 

ZATERDAG EN ZONDAG 18 en 19 SEPTEMBER 

 

 
 

 
 

Death Valley De Peel. 

Joseph van der Heijden, verzetsman en pilotenhelper uit Someren-Eind, had het 

over de Peelvallei ofwel de dodenvallei in zijn in 1981 opgeschreven 

oorlogsherinneringen. De Peel, the valley of death, is een term uit het boek “The 

Black Bull” (2010), over de krijgsverrichtingen van de 11th British Armoured 

Division (de bevrijders van de Peel). 
  



 

Het Dorpsoverleg Meijel geeft het bevrijdingsvuur door. 

 

Zaterdag 18 september wordt het opgehaalde bevrijdingsvuur  uit de Franse stad 

Bayeux in Eindhoven ontstoken. Daar wordt het opgepikt door Meijelse marathonlopers 

Maurice, Lieke en Julia Simons  die het bevrijdingsvuur naar Meijel brengen. Het vuur 

zal zaterdagavond rond 21.00 uur arriveren  in 'de kathedraal van de Peel', de Sint 

Nicolaaskerk 

 

Zondag brengen de Meijelse lopers samen met kapelaan Roger Maenen en collega lopers 

uit peelregio dit bevrijdingsvuur naar het Belfort Vossenberg.  We herdenken daarmee 

niet alleen de bevrijding van de Peelregio 76 jaar geleden en de gevallenen uit WO  II 

maar ook alle gevallenen die daarna nog streden voor onze vrijheid. 

Dit doen we samen met 10 burgemeesters van de peelgemeenten op de grens van 

Limburg en Noord-Brabant. Zij spreken uit hoe belangrijk vrijheid is voor hun 

gemeente. 

 

Tom van Mierlo vertelt het verhaal van een van onze bevrijders de schot David 

McKellar. 

Tijdens de WO II vocht hij op de Vossenberg en stierf hij in Meijel voor onze vrijheid. 

Rian Vestjens zingt enkel toepasselijke liederen onder andere het Wilhelmus onder 

begeleiding van  Schutterij St Nicolaas.  

 

Het Dorpsoverleg wil deze vrijheid graag doorgeven. Julia, Lieke en Maurice brengen 

het vuur daarom weer terug naar Meijel onder uitgeleide van  o.a. schutterij St 

Willibrordus. Naar verwachting zal omstreeks  17.30 uur  het vuur ontstoken worden 

door Mick Lemmen bij het Oorlogs en Vredesmonument (’t Raodhusj / Alexanderhof).  

 

Met het leggen van een bloemstukje en voorlezen van het  gedicht door Femke Schriks 

 “Geef  Vrijheid door” van Gertjan van der Kraan wordt deze tweedaagse ceremonie 

afgesloten.. 

 

Iedereen is welkom om dit mee te beleven en  mag als daar er behoefte  is ook een eigen 

bloem(stuk) leggen. 

 

Langzaam zal het vuur  uitdoven, maar niet onze vrijheid. 

 

Laat ons bewust blijven van de waarde van onze vrijheid met respect voor alle 

beperkingen die er toch zijn. 

 

 

Toch blijft het een mooi gegeven 

Om de vrijheid in ons eigen leven 

Niet alleen op herdenkingsdagen 

Maar het hele jaar door ook uit te dragen 


