
Adrie Kasteleijn herdenkt met evenement de bevrijding van Terneuzen 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN BANDJE ZORGDE VOOR MUZIEK UIT LANG VERVLOGEN TIJDEN. KELLY THANS 

Terneuzen beleefde zaterdag de eerste editie van Victory Day.  
 
De legervoertuigen trokken zoveel bekijks, dat een vervolg haast niet kan uitblijven. 
RAYMOND DE FREL 
 
Heel veel woorden kan Adrie Kasteleijn niet uitbrengen, terwijl hij een doedelzakgezelschap door 
de Noordstraat richting de Markt begeleidt. Hij veegt een paar tranen weg. ,,Ik heb er twee 
nachten niet van kunnen slapen. Kijk eens naar mijn ogen, dat zegt genoeg toch? Missie 
geslaagd!'' 
 



Kasteleijn kan zaterdagmiddag zijn emoties niet altijd verbergen. Niet dat dat hoeft natuurlijk, 
want hij heeft iets gepresteerd om trots op te zijn. De eerste editie van Victory Day, zijn 
evenement om de bevrijding van Terneuzen te herdenken, mag met recht geslaagd worden 
genoemd. Kloppend hart van de bevrijdingsfestiviteiten is zijn pub Victory, die hij in 2020 opende 
en helemaal in het teken stelde van Normandië. 
 
Adrie deed in Frankrijk ook zijn inspiratie op voor Victory Day. Hij komt al twintig jaar in 
Normandië, nadat hij er tijdens zijn eerste bezoek werd gegrepen door de ontelbare witte kruisjes 
op de vele begraafplaatsen. Sindsdien is hij een verzamelaar van spullen uit die tijd. 
Terug in de tijd 
Voor de aankleding van Victory Day met groot materieel kreeg hij hulp van onder meer het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland, het Canada Poland War II Museum en een aantal particuliere 
bezitters van legervoertuigen. Zeker dertig vierwielers en motoren, muziek uit de jaren 40 en het 
geblaas van de doedelzakspelers van de D-Day Revival Band zorgen er voor dat het (als je even 
door je oogharen keek) op de Markt net lijkt of je terug in de tijd wordt geworpen. 
 
Tel daar een indrukwekkende minuut stilte ('ook voor alle jonge militairen die nu sterven voor 
onze vrijheid') gevolgd door The Last Post bij op en je mag rustig stellen dat het evenement 
volgend jaar een tweede editie verdient. Daar is Wim de Maat het roerend mee eens. Hij stond 
Kasteleijn bij met de organisatie. ,,Natuurlijk zijn er dingen om bij te leren. Een aantal wagens en 
motoren heeft nu spontaan een rondje door Terneuzen gereden. Volgend jaar kunnen we dat 
misschien georganiseerd doen, ook om zo nog wat meer reclame voor de activiteiten op de Markt 
te maken. Er zijn een paar voertuigen zonder afmelding niet komen opdagen, maar verder is het 
ontzettend geslaagd.'' 
 
Er is alleen wel een klein dingetje. De bevrijding werd nu op 3 september herdacht. En da's 
eigenlijk zeventien dagen eerder dan de Poolse strijdkrachten Terneuzen bereikten. ,,Dan zullen 
we de kermis volgend jaar moeten verplaatsen, want die is altijd precies in die week'', grapte De 
Maat. Dat zal een lastig verhaal worden, maar een volgende editie? Dat moet vast en zeker lukken. 
 

 

PZC 5 sept. 2022 


