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DOUZELAGE IN BUNDORAN 

 

Bundoran, een stadje in het uiterste noordwesten van de Republiek Ierland, niet ver van 

de grens met Noord-Ierland. 

De andere grens is de Atlantische Oceaan waaraan deze plaats haar bestaan en 

populariteit dankt. Dit vanwege de vele duizenden badgasten en surfers die in het 

zomerseizoen de bevolking verveelvoudigen. Niet vreemd als je bedenkt dat Bundoran 

tot de 20 beste surflocaties van de wereld behoort en al sinds het Victoriaanse tijdperk 

een van de meest bezochte badplaatsen van Ierland is. 

Maar dit terzijde, want Bundoran is ook een van de 26 EU- partners van Meerssen. 

Een Douzelage-stad dus. In het kader van St. Patrick’s Day ( de naamsdag van de 

patroonheilige van Ierland op 17 maart) was op 15 maart een strandloop, de Cara=Run, 

georganiseerd en op de naamsdag zelf vond er een feestelijke optocht plaats. 

Douzelage-Meerssen werd voor beide gebeurtenissen uitgenodigd en 4 van onze leden 

hebben aan deze oproep gehoor gegeven. 

Pascale heeft 10 km gewandeld en haar man Noel heeft de 10 mijl “Cara run” gelopen. 

Ikzelf, samen met mijn dochter Frederique zijn aan de vooravond van St. Patrick’s Day 

gearriveerd. We waren ondergebracht in een zeer karakteristiek hotel dat in vroegere 

dagen als stationsgebouw gediend had maar, na het opheffen van de spoorweg, te 

midden van een mooi aangelegde golfbaan ligt. Met zicht op de oceaan natuurlijk. 

De ontvangst door de plaatselijke Douzelage-vrienden was uiterst hartelijk en op de 1
e
 

avond is er voor ons, tezamen met de andere Douzelage-gasten uit Houffalize (België) en 

Sherborne (UK), een etentje georganiseerd. 

Bij de parade (optocht) hebben wij als eregasten meegelopen. De door ons meegebrachte 

vlag van Meerssen werd van een stok voorzien en de vlaggen van Europa en Nederland 

werden ons ter plekke overhandigd. Wij hebben deze met trots door de straten van 

Bundoran laten wapperen en werden hiervoor met applaus beloond door de duizenden 

toeschouwers op de route. 

Na afloop zijn we door de organisatoren en de Douzelage voorzitter Shane Smyth 

uitvoerig bedankt voor onze deelname. De dag is feestelijk besloten in diverse pubs met 

enkele glazen Guiness, maar zonder het door ons verwachte groene bier. 

We hebben er weer diverse Europese vrienden bij en kennisgemaakt met een deel van 

hun cultuur. En dat is toch een van de doelstellingen van onze vereniging”Meerssen in 

Europa Douzelage”. 

Wil Schrijnemaekers. 


