
 

 

Nieuwsflits september 2019 
Beste Road Runners, 

Het bestuur van RREL wil jullie in deze nieuwsflits graag over de volgende onderwerpen 

informeren: 

 Binnenhalen bevrijdingsvuur op 26 oktober a.s. 

 Stemmen voor RREL in de Rabo ClubSupport-campagne 

 

Bevrijdingsvuur komt op 26 oktober a.s. naar Etten-Leur. Loop mee! 

 
Bron: Omroep Ede 

Eind oktober a.s. is het 75 jaar geleden dat West-Brabant en dus ook Etten-Leur is bevrijd 

door de geallieerden! De Oranjestichting Etten-Leur organiseert hiervoor diverse 

activiteiten. Op 26 oktober a.s. zullen ’s ochtends fietsers van de Servais Knaven Classic (en 

evt. anderen) het bevrijdingsvuur gaan ophalen in Eindhoven. Dit vuur is door mensen uit 

Eindhoven en omgeving in estafettes vanuit Bayeux, de hoofdstad van Normandië, naar 

Eindhoven gebracht en brandt daar nu in het kader van de festiviteiten rondom de 

bevrijding van Eindhoven. 

De bedoeling is dat die dag rond de klok van 12.00 uur het bevrijdingsvuur door de fietsers 

wordt overdragen aan een groep hardlopers. Deze groep brengt het vuur naar het centrum 

van Etten-Leur. Om circa 13.00 uur zal het vuur vervolgens worden overdragen aan 

vertegenwoordigers van de gemeente Etten-Leur. De overdracht van het vuur van de 

fietsers naar de lopers zal plaatsvinden bij het monument op de Vloeiweide. De Vloeiweide 

ligt in het bos tussen Effen en Etten-Leur. Op deze plek kwamen 75 jaar geleden 12 mensen 

om het leven bij een Duitse inval in een radiopost van het verzet. Een gedenkwaardige en 

symbolische plek om hier bij stil te staan en de overdracht van het vuur te laten 

plaatsvinden. De afstand Vloeiweide – centrum Etten-Leur bedraagt circa 8 kilometer.  

Later op de middag zal het vuur, na een optocht met oude militaire voertuigen, vanaf de 

plaquette voor de Timberwolves in de Domineesgang (bij de Lange Brugstraat) naar de 
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Kloostergaard worden gebracht. Idee van de Oranjestichting is om daarvoor veteranen en 

jeugd in te schakelen.  

Wij hopen van harte dat veel Road Runners dit een mooi en uniek initiatief vinden en mee 

willen lopen in de tocht van de Vloeiweide naar het centrum van Etten-Leur. Er zal in een 

rustig tempo worden gelopen, dus tegelijk een mooie warming up voor de diverse 

afstanden op de Brabant Marathon die op zondag 27 oktober a.s. wordt gehouden!  

Wil je met het bevrijdingsvuur meelopen, meld je dan aan via info@rrel.nl. Aanmelden bij 

één van de trainers of één van de bestuursleden mag uiteraard ook. De bedoeling is dat 

we op 26 oktober a.s. om circa 11.00 uur verzamelen bij het monument bij de Vloeiweide 

(s.v.p. zelf vervoer daar naar toe regelen). Vergeet niet om je clubtenue aan te doen.      

 

Stemmen Rabo ClubSupport gaat van start! 

  

Bron: Rabo ClubSupport-campagne 

RREL doet mee aan Rabo ClubSupport. Dit is een initiatief van de Rabobank waarbij zij 

een deel van haar winst uitkeert aan de deelnemende verenigingen. Zo investeert de 

Rabobank een deel van haar winst terug in de maatschappij. De stemperiode voor 

Rabo ClubSupport gaat van start! Vanaf vandaag, vrijdag 27 september, tot en met 

zondag 6 oktober kunnen alle leden van Rabobank West-Brabant Noord ieder vijf 

stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. De verdeling van de winst wordt bepaald 

door het aantal stemmen dat elke club heeft ontvangen tijdens de stemperiode.  

Het zorgen voor veel stemmen voor RREL is dus belangrijk en levert hopelijk een mooi 

bedrag op voor onze vereniging! Wij roepen daarom alle leden van RREL, die ook lid 

zijn van de Rabobank en deze week een uitnodiging met toegangscode voor de 

stemming via de post hebben gekregen, op om hun stem op RREL uit te brengen en 

op deze manier onze vereniging ook financieel een warm hart toe te dragen! Op de 

uitnodiging van de Rabobank staat uitgelegd hoe je je stem kunt uitbrengen. Alvast 

onze hartelijke dank voor jullie support! 
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