HERDENKINGSWANDELING AIRBORNEPAD MARKET GARDEN 2019

U doet toch ook mee!!
OLAT organiseert in het kader van 75 jaar bevrijd een herdenkingstocht. In
negen dagen, verdeeld over drie weekenden in september en oktober, volgen we
in een groepswandeling het OLAT Airbornepad. Een unieke kans om samen met
andere wandelaars deze historische route te lopen. Wie trekt de wandelschoenen
aan en wandelt mee?
Een klein stukje geschiedenis
In 2004 nam een werkgroep van OLAT het initiatief om deze tocht aan te leggen.
Elk deel van de route heeft zijn eigen charme. Veel stukken lopen door de
natuur, eentje loopt vooral door het polderlandschap, andere doen steden aan en
hebben daardoor een heel ander karakter. De toenmalige werkgroep heeft een er
een mooie mix van gemaakt.
Het is een prachtig eerbetoon
aan de bevrijders geworden.
Hier is ook een compliment
voor de markeerders op z’n
plaats. Zij zorgen voor het
onderhoud van het pad en
kijken twee keer per jaar of
alles nog “up-to-date” is.
Er is ook een werkgroep
bezig met de herziene druk
van de wandelgids. Die is na
15 jaar aan vernieuwing toe.
Voor wie?
Voor iedereen die wil, OLAT-leden en niet-leden. Het mooiste is natuurlijk als we
als groep de hele tocht lopen. Maar het is misschien niet voor iedereen mogelijk
om negen dagen deel te nemen. Daarom kunt u ook per dag of per weekend
inschrijven.
We gaan uit van een tempo van 5,5 km per uur.

Wanneer?
Etappe 1:
vr 06-09-2019
Etappe 2:
za 07-09-2019
Etappe 3:
zo 08-09-2019
Etappe 4:
vr 20-09-2019
Etappe 5:
za 21-09-2019
Etappe 6:
zo 22-09-2019
Etappe 7:
vr 04-10-2019
Etappe 8:
za 05-10-2019
Etappe 9:
zo 06-10-2019

Grote Barrier Lommel(B) – Valkenswaard

25,5 km

Valkenswaard - Son

29,9 km

Son – Sint-Oedenrode

21,3 km

Sint-Oedenrode – Uden

23,4 km

Uden – Nederasselt

27,9 km

Nederasselt – Groesbeek

28,2 km

Groesbeek – Oosterhout

23,7 km

Oosterhout – Oosterbeek

24,8 km

Oosterbeek – Arnhem

13,0 km

Hoe en waar?
Iedere wandeldag verzamelen we
om 8.30 uur op het eindpunt van
de te lopen tocht. Met de bus gaan
we gezamenlijk naar de start om
van daaruit de route te lopen.
Maakt u geen gebruik van het
busvervoer dan verwachten we u
bij de start van de wandeling. Het
vertrek van de wandeling is om
9.30 uur. Onderweg komen we
vele monumenten tegen: musea,
militaire kerkhoven, bruggen,
beelden, tentoonstellingen. We
nemen de tijd om daar te kijken.
We verwachten tussen 16.00 en 17.00 uur de dag te kunnen afsluiten. Dit is
mede afhankelijk van de lengte van de tocht en de bezienswaardigheden
onderweg.
Op de laatste dag verzamelen we in Oosterbeek. Hier is de start van de
wandeling. Op die dag is er geen busvervoer nodig. We lopen de route naar
Arnhem en gaan met de trein terug naar Oosterbeek (OV kaart meenemen).
Wat kost het en wat krijgt u ervoor?
De kosten voor negen dagen wandelen bedragen € 84,50 voor OLAT leden en
€ 89,00 voor niet-leden. Dit is inclusief museumbezoek, OLAT-verzorging
onderweg (1x koffie/thee/ranja en een boterham, 1x soep), veerpont Driel –
Oosterbeek en een herinnering in de vorm van een embleem, wandelplaatje en
diploma.
Maakt u geen gebruik van het museumbezoek of heeft u een museumkaart dan
wordt er een andere prijs berekend (zie inschrijfformulier op de website).
Wilt u gebruik maken van busvervoer van de finish naar de start, dan
brengen wij daarvoor € 8,00 per dag in rekening. Voor 8 dagen is dit een
bedrag van € 64,00.

Wat betaalt u zelf?
Eventuele consumpties bij start en/of finish en onderweg en de kosten van de
trein Arnhem-Oosterbeek.
Wat neemt u zelf mee?
Een lunchpakket, voldoende drinken, uw museumkaart als u die heeft, uw OVkortingskaart of OV-kaart als u die hebt (nodig op de laatste dag). Onderweg
bestaat soms de mogelijkheid om een café aan te doen, maar dat is niet op alle
trajecten mogelijk.
Overnachten
De organisatie regelt géén overnachtingen.
Voorinschrijving
Voorinschrijving is verplicht. U kunt inschrijven tot en
met vrijdag 9 augustus.
U kunt via de website van OLAT inschrijven.
Inschrijving is vanaf nu mogelijk.
Bij annulering na 9 augustus wordt het inschrijfgeld
gerestitueerd, verminderd met € 7,50 aan
organisatiekosten.

Nieuwsbrief
U ontvangt enkele keren via de mail een korte nieuwsbrief met informatie en het
laatste nieuws.
Informatie
Een heel interessante site over de bevrijding door de geallieerden is
www.liberationroute.com. Daar vindt u ook informatie over Operatie Market
Garden.
Voor meer informatie over de tocht kunt u terecht bij f.marchand@olat.nl of
0653756099 (Frank Marchand).
We gaan er samen een mooie tocht van maken!

-OLAT Wandelpaden-

