Verslag van de Bevrijdingsloop
Maandag 4 mei stonden we met 31 personen klaar voor een bijzondere activiteit:
de Bevrijdingsloop.
We verzamelden ons bij het monument waar we de Dodenherdenking bijwoonden.
Na indrukwekkende verhalen over het bombardement op Sliedrecht volgden de
twee minuten stilte, het Wilhelmus en de kransleggingen.
Daarna gingen we ons omkleden in ons clubgebouw en vertrokken we, nagezwaaid
door Ben van der Hel en andere leden van het 4 en 5 mei comité naar
Wageningen.
Hotel de Wereld was al snel gevonden, maar de inschrijftent was moeilijk te
bereiken. Tijdens onze speurtocht begon het steeds meer te regenen, dus nat
kwamen we bij de tent aan, net zoals alle andere teams. Toevallig kwamen we
tussen teams van gemeenten uit onze omgeving te staan, waaronder
Bleskensgraaf. En ja, wij hadden Martin gemist, maar hij bleek er toch te zijn….
Het hield op met zachtjes regenen en de mensen die niet aan de beurt waren om
als eerste te starten, besloten na de teamfoto vast naar de busjes te
vertrekken. Volgens een betrouwbare informant waren we niet de enigen met dit
idee, de tribunes in Wageningen waren leeg.
Nadat de eerste groep een fakkel overhandigd had gekregen, zijn ze de
Grebbeberg opgerend, waar de rest in een file van busjes hen verwelkomde. De
volgende groep nam het over. We hadden 5 teams van lopers, elk bestaande uit 4
of 5 personen met ongeveer hetzelfde looptempo. Iedere groep liep steeds zo’n
2 km voor ze weer werden afgelost.
Gelukkig werd het rond een uur of drie droog. Het was totaal niet koud, de hele
nacht kon in t-shirt met korte mouwen worden gelopen en velen hadden ook hun
korte broek tevoorschijn gehaald.
In de busjes was het gezellig, maar soms ook wel even verdacht rustig. Een
powernapje voordat je weer in actie moest komen. Anderen hadden weer andere
manieren om zichzelf op te peppen. In sommige busjes leek het bevrijdingsfeest
al te zijn losgebarsten!
Via o.a. Lienden en Buren liepen we naar de Mariënwaardt waar de bomen mooi in
de bloesem stonden. Ondertussen werd het al een beetje licht, dus je kon er ook
wat van zien. In tegenstelling tot de officiële bloesemtocht was het rond een uur
of 5 ’s ochtends ook lekker rustig. Een aanrader voor de wandelaars voor volgend
jaar???
Via o.a Rumpt en Asperen liepen we naar Gorinchem en Schelluinen, steeds
dichter bij huis. We hadden afgesproken om rond 9.00 uur bij de Dijksynagoge
te zijn en dat gingen we halen. Bijna leek het nog mis te lopen, toen Willem Leen
bijna de sloot in duwde, maar dat liep gelukkig voor Leen goed af.

Op Buitendams in Hardinxveld trokken we onze officiële bevrijdingsloop-shirt
aan, zodat we er weer fris uitzagen. Het vuur was inmiddels al lang uit en we
probeerden het nu weer aan te steken. Dat lukte wel …. even. Maar door de
harde wind haalde de vlam de synagoge niet, dus een paar meter voor de
synagoge werd hij opnieuw aangestoken.
Onder luid applaus werden we ontvangen door de burgervaders van Sliedrecht en
Hardinxveld, de 4- en 5-mei comités van beide gemeenten, de stichting
Dijksynagoge en door diverse leden van de nordic-walking en wandelafdeling van
ABC. Leuk dat jullie er waren!
In de synagoge stonden diverse heerlijkheden klaar, waar we van genoten tijdens
een aantal speeches. Onder andere verhalen over Joden die tijdens de oorlog
woonden in dorpjes waar wij doorheen waren gekomen werden ons verteld.
Bijzonder om te horen op zo’n speciale plaats.
Na de maaltijd liepen we in rustig tempo naar muziekkorps Wilhelmus en daarna
achter de muziek aan naar het plein voor het oude gemeentehuis. Daar werd met
onze vlam (die we net weer aan hadden gestoken) geprobeerd om het
bevrijdingsvuur aan te steken, maar ook nu moesten de lucifers eraan te pas
komen.
Nadat we allemaal een medaille omgehangen hadden gekregen, werden we door
de gemeente nog getrakteerd op koffie, gebak en een drankje. Daarna was het
welletjes en hebben we bij ABC ieder onze eigen spullen uitgezocht en de busjes
schoongemaakt.
Een onvergetelijke ervaring, mede door de goede organisatie van Arjan en
Willem. Mannen, bedankt!

