BEVRIJDINGSFEEST.

Op zondag 25 augustus was bij Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch
Het bevrijdingsfeest voor BNMO afdeling Limburg

Bij een stralende zon kwamen rond half 11 de eerste leden en genodigden aan.
Ook de pers was aanwezig, een verslaggever en fotograaf van L1 TV en van dagblad de Limburger. Van
de Kareoler was een fotograaf gekomen.

Eerst even bijpraten met koffie en Limburgse vlaai.

Ceremoniemeester Bas Maassen heet
iedereen welkom en nodigt de voorzitter
uit om het feest te openen.

Voorzitter Math Goossen met zijn toespraak
Naast de leden is er ook een welkomstwoord
Voor de Gouverneur, de wethouder van Roerdalen,
en de algemeen voorzitter Dhr. Dedden en de
voorzitter van afdeling Brabant.

Dhr. Theo Bovens
Beschermheer Afd. Limburg

Dhr. Jan Smits
Wethouder Roerdalen

Dhr. Bert Dedden
algemeen voorzitter BNMO

Na de toespraken was het woord aan aalmoezenier Sanneke Brouwers, zij sprak een mooie sfeervolle
gedachte uit, waarna de hoornblazer de Taptoe blies.

Na 1 minuut stilte en het zingen van het Wilhelmus werd door de gouverneur en de afdelingsvoorzitter
een krans gelegd bij het vaandel. De krans is later naar het Indiëmonument gebracht.

Na de mooie plechtigheid vertelde stadshistoricus Michel Lemaire, aan de hand van foto’s
over de bevrijding van Limburg.

Toen het officiële gedeelte was afgelopen stond in de gewelven van het kasteel een lunch klaar.

Een lunch die iedereen zich goed liet smaken.

Inmiddels werd de bühne klaar gemaakt voor de verschillende artiesten die middags zouden optreden.
Murrayfield Regiment Pipes and Drums
Dutch Show Company
Troubadour Har Reijnders
Buutnereedner Hub Stassen

Onder luid applaus komen de Pipers
de zaal in.

En spelen een paar mooie stukken muziek

Daarna was de beurt aan de Dutch Show Company, zij zongen veel bekende liedjes die dan ook goed
meegezongen werden.

Troubadour Har Reinders

Buutnereedner Hub Stassen

Tot slot speelde en zongen de Pipers en de zangeressen van de Dutch Show Company samen
het mooie Amazing Grace.
In de pauze hadden ze dit ingestudeerd als verrassing!

Murrayfield Regiment Pipes and Drums samen met de Dutch Show Company.
In de zaal tussen het publiek brachten ze samen het mooie Amazing Grace te horen.

De dag werd afgesloten met een heerlijk diner.

Wij kijken terug op een mooie en gezellige dag.

