
Programma Liberty Maastricht
First Miles to Liberty

12 september: Gemeente Eijsden Margraten

8.30 uur Opstellen colonne en re-enactors bij kruispunt Delahaut
Rond 10.00 uur:

- Bevrijdings experience Mesch
             Optrekken re-enactors gevolgd door voertuigen vanaf 

                    grenspaal 35 naar Mesch
- Ceremonies Mesch

Live muziek (Natasha Harper, Johnny Victory, Rum&Cola Girls, etc.)
15.00 uur einde van dit programma

13 september: Gemeente Valkenburg

09.00    Opstellen colonne en rit naar Chateau St. Gerlach
             Opstelling voertuigen in Chateau park
10.30-11.40    Vredesviering Gerlachuskerk
Oecumenishe dienst: met koperkwintet Fanfare Bereden Wapens; solisten, gasten, veteranen
afsluiting en buiten de kerk erehaag bagpipers
11.40 – 13.15

- ceremonie en speeches in Chateaupark
- muziekprogramma (Engelse artiesten en brassband St. Gerlach) en receptie (lunch 

voor officials) 
- Fly-overs historische vliegtuigen

13.15    Opstellen 3 deelcolonnes, en separaat vertrek naar
               locaties rondom Valkenburg (Sibbe, Schin op Geul, Berg)
12.00 – 15.00 Programma 1: belevingstocht scholen in 
             Valkenburg; vrije wandeltocht voor volwassenen, Viering
            Voor kinderen  in Nicolaaskerk
13.30 – 15.00 Programma 2: in 3 deelgemeenten: intochten en live forties muziek met Natasha 
Harper, Johnny Victory, Rum&Cola Girls     
15.00: start muziekprogramma op Walramplein: o.a.  DJ D-Day
15.30: afronden verzamelen/opstellen drie colonnes bovenaan Daalhemerweg Valkenburg
15.45 – 18.00: start Intocht in Valkenburg richting Walramplein
Aankomst op Walramplein voor alle genodigden, re-enactors, burgers, schoolkinderen
Live muziek
20.30 – 11.30

- Festiviteiten en live muziek: Landal Green Park
Voor deelnemers, gasten, veteranen  en inwoners Valkenburg

14 september: Gemeente Maastricht

10.00 uur (tijd ovb) Aankomst in Wyck: Intocht en opstellen voertuigen Station Straat en Wycker 
Brugstraat:  Bevrijdingsprogramma met live muziek op twee pop-up podia: bij plein Hotel 
Beaumont en Café Zondag.
Fly-overs 3 historische vliegtuigen
Gelegenheid tot interactie publiek en veteranen
12.00 uur (tijd ovb) Vervolg tocht over Servaesbrug, Grote Staat, Vrijthof. Splitsing groep in 
stukken: het grootste deel van de colonne blijft op het Vrijthof waar de veteranen plaatsnemen en 



het grootste deel van de colonne aan zich laten voorbijtrekken met ca honderd voeruigen, reenactors
en diverse muziekgroepen. Bezichtiging voertuigen. Op het Vrijthof speelt de Jack Millionband en 
de Engelse artiesten u word uitgenodigd om met de voetjes van de vloer te gaan zoals dat ook 
werkelijk bij de bevrijding gebeurde. In de Hoofdwacht (ovb) op het Vrijthof kunnen mensen 
strepen laken (white Flag) gaan beschrijven met hun idee over de vrijheid. Een klein deel van de 
voertuigen gaat door naar de Vismarkt aan de Boschstraat, hier speelt de Paper Musicband, hier 
komen later ook een deel van de Veteranen naartoe voor een meet and greet. De Engelse artiesten 
zullen ook hier van zich laten horen.
Tegen de avond zullen groepen zich verplaatsen naar het Jekerkwartier, Vrijthof en Boschstraat.
20.00 – 22.30   First Miles to Liberty Concert in Vrijthof theater

- Concert voor genodigden, veteranen,  deel  deelnemers LM, Concert door Marinierskapel 
en diverse solisten, ruimte voor bijzondere sprekers. 

Na afloop Liberty Ball in foyers theater met live Band
Vanaf 20.00: live entertainment met artiesten in Jekerkwartier

15 september: Gemeente Meerssen en gemeente Beek

10.00    Opstellen colonne en vertrek naar Meerssen via diverse dorpen.
11.30    Aankomst op Markt Meerssen, Festiviteiten en live muziek op de markt

14.00    Opstellen en vervolg liberation route naar Beek
- Festiviteiten en live muziek bij Eye Witness Museum

Sommige details van het programma worden nog verder uitgewerkt.
In grote lijnen zal dit het programma zijn, tijden onder voorbehoud en verdere locaties zullen later 
worden toegevoegd of kunnen worden gewijzigd.


