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Herdenkingswandeling Operatie Market Garden 65 jaar geleden 

Market Garden 
De Operatie Market Garden start op zondag 
17 september 1944. Het doel van de operatie: 
via aanvallen door luchtlandingstroepen de 
bruggen over de grote rivieren en kanalen in 
het bezette Nederland in handen krijgen. 

 
Zo kan het grondleger snel over de bruggen 
oprukken naar de Duitse industrie in 
het Ruhrgebied en de oorlog wellicht 
nog in hetzelfde jaar beëindigen. 
Er werden in totaal 20.000 parachutisten 
gedropt en met zweefvliegtuigen werden 

nog eens 14.000 militairen ingevlogen.  
Het “Airbornepad Market Garden” (uitgave 
Wandelvereniging OLAT) volgt de route van de 
bevrijdingslegers (Lommel-België naar Arnhem) 
en brengt de wandelaar op plaatsen die van 
belang zijn geweest tijdens deze operatie. 

 

,,Wij mogen er stil bij staan om hen die 
vochten voor ons voortbestaan.’’ 

 
De volgende herdenkingswandelingen zullen D.V. worden gehouden: 

 

Etappe 1: vrijdag 25-09-2009 Lommel(B) – Klein Borkel, 24 km. 
Etappe 2: zaterdag 26-09-2009 Klein Borkel – Eindhoven, 24 km. 
Etappe 3: vrijdag 30-10-2009 Eindhoven – Best (westvariant), 23 km. 
Etappe 4: zaterdag 31-10-2009 Eindhoven – Best (oostvariant), 24 km. 
Etappe 5: vrijdag 27-11-2009 Best – Veghel, 23 km. 
Etappe 6: zaterdag 28-11-2009 Veghel – Zeeland, 20 km. 
Etappe 7: vrijdag  18-12-2009 Zeeland – Overasselt, 22 km. 
Etappe 8: zaterdag 19-12-2009 Overasselt – Groesbeek, 24 km. 
Etappe 9: vrijdag 22-01-2010 Groesbeek – Nijmegen, 19 km. 
Etappe 10: zaterdag 23-01-2010 Nijmegen – Driel, 21 km. 
Etappe 11: vrijdag 26-02-2010 Driel – Oosterbeek, 19 km. 
Etappe 12: zaterdag 27-02-2010 Oosterbeek – Arnhem, 13 km. 

 

Voor etappe 1 t/m 11 verzamelen we ’s morgens 
vanaf 8:30 uur bij de eindpunten van de 
wandelingen. Vervolgens wordt u uiterlijk om 
9:00 uur met touringcar naar de beginpunten 
van de etappes vervoerd. Bij de beginpunten  
van  de wandelingen  zijn horecagelegenheden 
geopend en wordt u een gratis consumptie 
aangeboden. Met betrekking tot etappe 12 geldt 
dat het verzamelpunt Oosterbeek is en u wordt 
dan uiterlijk 9:30 uur verwacht. Na de wandeling 
gaat u per trein/bus terug naar Oosterbeek. 
 
Tijdens alle wandelingen wordt stilgestaan bij 
monumenten en militaire kerkhoven, musea 
worden bezocht met etappe 5, 9 en 12. 
 
Als tegemoetkoming in de kosten (o.a. 
organisatie, vervoer, museumbezoek, 
begeleiding) wordt per persoon een bijdrage 
gevraagd van € 15,00 per wandeldag. 
U kunt zich opgeven door de bon in te 
vullen en op te sturen of door de gevraagde 
gegevens  te  mailen  naar  vanharten@nd.nl. 
De inschrijving sluit 2 weken voordat 
de wandeling plaatsvindt. 
 
Meer informatie over de operatie Market Garden 
is naast diverse boekuitgaven te vinden op 
o.a. www.documentatiegroep40-45.nl , www. 
niod.nl , www.go2war.nl en www.stiwot.nl. 
Eventuele overnachting(en) zelf te 

bespreken: bv. Vrienden op de fiets of 
informeer bij de VVV in die regio. 
 
De wandelingen worden begeleid door Teus 
van Harten (inlichtingen op werkdagen 
0342-411685 of via vanharten@nd.nl). 
Als u inschrijft, ontvangt u van het Nederlands 
Dagblad ongeveer een week voor de wandeling 
een bevestiging met nadere gegevens. 
 
Bij annulering na verzending van de 
bevestiging of bij niet aanwezig zijn, brengen 
wij ter dekking van de gemaakte kosten 
70% van de deelnameprijs in rekening. 
 
Met dank aan: Wandelvereniging OLAT, Café 
’t Torenhuis (Lommel), Pannenkoekenhuis  
De Familie Suykerbuyck (Valkenswaard), 
Grand Café SwimmerS (Eindhoven), Brasserie 
’t Boshuys (Best), Museum Bevrijdende Vleugels 
(Best), Eetcafé ’t Gat in de Markt (Veghel), 
Zalencentrum Het Witte Huis (Zeeland), Koffie 
& Theeschenkerij Johannahof (Overasselt), 
Nationaal Bevrijdingsmuseum (Groesbeek), Hotel 
Restaurant Courage (Nijmegen), Café Zeldenrust 
(Driel), Holland Hotel Dreyeroord (Oosterbeek)   
en Airborne Museum “Hartenstein” (Oosterbeek). 
 
Het Nederlands Dagblad is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor financiële/materiële schade als 
gevolg van deelname aan deze wandeldag(en). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Schrijf mij/ons in voor de wandeling(en) (aankruisen a.u.b.): 
 

 vrijdag 25-09-2009  zaterdag 26-09-2009  vrijdag 30-10-2009  zaterdag 31-10-2009 

 vrijdag 27-11-2009  zaterdag 28-11-2009  vrijdag 18-12-2009  zaterdag 19-12-2009 

 vrijdag 22-01-2010  zaterdag 23-01-2010  vrijdag 26-02-2010  zaterdag 27-02-2010 

 

Voor-/achternaam 1e persoon: m/v             Geboortedatum:    

Voor-/achternaam 2e persoon: m/v                                  Geboortedatum:   

(meer namen en/of adressen: graag op apart vel of met een kopie van de bon) 

Straat:      

Postcode: Woonplaats:    

Telefoonnummer:   Mobiel                                                nummer:    

E-mailadres:      

Met eigen vervoer naar verzamelpunt:  ja                       nee    

Heeft kennis van EHBO (  e persoon):  ja  nee   

Ik machtig het Nederlands Dagblad eenmalig het bedrag van de wandeling(en) van mijn bank- of girorekening 
af te schrijven. Ik ben bekend met de regels van het automatisch betalingsverkeer. 

 
Bank-/girorekening:   

Handtekening: 

lezelres 
 

Stuur deze bon naar: Nederlands Dagblad, Antwoordnummer 1004, 3770 VB BARNEVELD (geen postzegel nodig) 
of mail de gevraagde gegevens naar vanharten@nd.nl . zers Nederlands Dagblad 

service 
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