
Inventarisatie deelnemers: 

Beste leden van de loopgroep kloosterveen, 

Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn de voorbereidingen voor de bevrijdingsvuurestafetterun alweer in 

gang gezet.  Zie loopgroepkloosterveen.nl/bevrijdingsvuurestafette 

Net al vorige jaren gaan we het bevrijdingsvuur in estafette vorm lopend ophalen uit Wageningen en 

brengen dat naar Assen. We doen dit op verzoek van het Bevrijdingsfestival Drenthe (BFD). We krijgen 

het vuur overhandigd voor Hotel de Wereld, uit handen van de burgermeester van Wageningen en 

brengen dit naar het festival terrein Baggelhuizerplas zodat de festiviteiten in Drenthe kunnen beginnen.  

Als je mee wilt doen met dit geweldig mooie, sportieve maar ook eervolle en gedenkwaardige 

evenement geef je dan op! 

Wat hebben we nodig?: 

 Maximaal 16 deelnemers die meegaan naar Wageningen. We hebben 2 busjes. 

 Lopers, fietsers, chauffeurs. Voor de veiligheid wordt iedere lopers begeleidt door 2 fietsers. Dat 

kan ook afwisselen met lopen, fietsen. 

 Verzorgers in de voorbereiding (nagenoeg reeds in voorzien) 

Wat verwachten we van je?: 

 Je hoeft geen supersnelle loper te zijn. Houd er rekening mee dat je stukken van 1 kilometer 

hard loopt afwisselend met 4-5 lopers op een – voor jou – behoorlijk tempo. Tussendoor steeds 

pauze. De totale afstand is ongeveer 155-160 km. Er vanuit gaande dat niet iedereen loopt, 

maar ook fietst zul je ongeveer 16 x die kilometer lopen in die nacht. 

 Ook soms beschikbaar zijn als fietser. 

 Beschikbaar van 4 mei 17:00 uur tot 5 mei +/- 15:00 uur. 

 Eén keer een vergadermoment ergens in februari ter voorbereiding. Datum/tijdstip volgt. 

 Een goed humeur! 

Wat is er al geregeld?: 

 Inschrijving bij Wagening45 zodat we het vuur uitgedeeld krijgen. 

 Draaiboek. wordt nog aan gewerkt. Deze ontvang je als je mee wil doen en het concept 

draaiboek gereed is. 

 Budget bij BFD 

 Huur busjes 

Wat moet er nog geregeld worden?: 

Best nog wel het één en ander, maar dat lees je in het draaiboek en bespreken we op de vergaderavond. 

Stuur een mail naar service@loopgroepkloosterveen.nl als je mee wilt doen.  

Als er meer dan 16 deelnemers zijn zullen er keuzes gemaakt moeten worden. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Koning 

Coördinator Bevrijdingsvuurestafetterun 
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