
Stichting Ride2LiveLife
www.ride2livelife.nl
info@ride2livelife.nl
+31613345999 

Ter Ere van de Irene Brigade

31 aug – 06 sept 2019

I CAN Wounded Warriors Cycling Team
www.wwcyclingteam.nl
info@wwcyclingteam.nl
+31613345999 

DONEER NU!



31-08 Oirschot (NL) – Arromanches (Fr)

01-09 Omaha Beach (80 km)

02-09 Arromanches (Fr)– Rouen (Fr) (165 km)

03-09 Rouen (Fr)– Amiens (Fr) (140 km)

04-09 Amiens (Fr) – Mons/Bergen (B) (165 km)

05-09 Mons/Bergen (B) – Leopoldsburg (B) (140 km)

06-09 Leopoldsburg (B) – Oirschot (NL)(65 km)
Toertocht “Opdat we niet vergeten” (100 km)

Oirschot
Tilburg
Hedel
Oirschot

De Route (855 km)

DAGORDER

Nu Gij op het punt staat, daadwerkelijk aan den strijd voor de bevrijding
van het Vaderland deel te nemen, wensch ik een kort woord tot u te richten.

Vier jaren hebt Gij dit groote ogenblik verbeid, bijna vier jaren hebt
Gij U voorbereid op de taak die U te wachten staat; jaren die niet alleen

zullen blijken van nut te zijn geweest, maar zij hebben ook een geest van
kameraadschap en van onderling vertrouwen gekweekt, die U in moeilijke

oogenblikken, die U wellicht te wachten staan, onontbeerlijk zijn.

Schouder aan schouder strijdend met Onze bondgenooten, gaat Gij thans
het Vaderland bevrijden van overheersching en dwingelandij.

Moge deze gedachte aan Uw daden de bezieling geven, die U, tezamen
met Onze bondgenooten, als overwinnaars uit den strijd zullen doen treden.

Ik vertrouw , dat Gij allen Uw plicht zult doen en dat Gij de mooiste
tradities van Ons Leger zult weten hoog te houden.

God zegene U en Onze wapenen.

WILHELMINA.

 Normandy American Cemetery 
and Memorial

 Batterij bij Longues-sur-Mer.

 Amiens

 Beringen

 Joe’s Bridge

 Tilburg 

 Hedel

 Genm. de Ruyter van 
Steveninck-kazerne

 And many more

Informatie
Datum: 31-08-2019 t/m 6-09-2019

Aantal startplekken: 36 

Inschrijfgeld fietsers: € 100,00

Overnachting: inbegrepen

Maaltijden: ontbijt & lunch

Verplichte sponsorbijdrage & Aanmelden? vraag naar de 
voorwaarden: wwlr2019@ride2livelife.nl

 Omaha Beach, Juno Beach & 
Gold Beach

 Overlord Museum

 Chateau St. Côme

 Lochnagar Crater

 Pozieres Memorial & Tank 
Memorial

 Cambrai Memorial

 De Leeuw van Waterloo

 Bergeijk Barrier “Poort der 
Bevrijding”
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