
Beste Commando’s 
 
Ik heb ontzettend genoten van de wandeltochten in het Sauerland die door Co Hartman waren 
georganiseerd. 
Nu kwam bij mij het idee om een tweedaagse wandeltocht te organiseren in een weekend en die is  
dit jaar 2018 op 11 en 12 augustus . 
 
 De naam van deze tocht is Pegasus Market-Garden. 
 
De wandeltocht start in Lunteren  en gaat over paden die het karakter hebben van de Pegasus tocht 
die in 1944 de ondergedoken militairen waarvan een groot deel  bestond uit mannen die aan Market 
Garden hadden deelgenomen deze weer terug over de Rijn te krijgen naar bevrijd Nederland zodat 
zie zich weer konden melden bij hun onderdeel. 
De tocht  zal vanaf de Ginkelse heide langzaam overgaan in het terrein met betrekking tot  Market 
Garden waar de Commando’s van 2 Dutch Troop aan waren toegevoegd. 
 
Het is ook de bedoeling dat wij stilstaan bij het graf van August Bakhuis-Roozeboom  tijdens de tocht 
en zullen ook nog de spoorlijnbrug bezoeken waar hij tijdens het gevecht die daar plaats vonden  
omkwam. 
 
De overnachting en avondeten is in een gebouw van de Scouting in Oosterbeek. 
Het gebouw van de Scouting waar wij verblijven heeft genoeg faciliteiten om daar in de avond te 
verblijven en gezellig met elkaar onder het genot van een drankje ons te vermaken. 
De volgende dag zullen wij weer richting Lunteren gaan via een andere route als op zaterdag, en 
onderweg weer geheeld verzorgd. 
Bij aankomst in Lunteren gaan wij aanschuiven bij de Chinees voor een Chinees Indische rijsttafel  en 
na afloop hoop ik dat iedereen met een voldaan gevoel naar huis gaat. 
 
De kosten voor deze wandeltocht zijn € 65,00 P/P  
De portemonnee kun je bijna thuis laten het is inclusief, behalve de drank die je nuttigt als wij een 
café of restaurant aan doen.(b.v. even een tussenstop bij café Schoonoord en later bij het Chinees 
restaurant) 
 
De afstand is 25 a 30 km per dag en gaat over hoofdzakelijk onverharde en soms oneffen paden 
zorg er voor dat je al wat km in de benen hebt om niet voor verrassingen te komen staan. 
De bagage word voor je vervoerd. 
Wat je wel moet meenemen zijn slaapzak en luchtbed of een zelf inflating slaapmat er zijn geen 
bedden aanwezig . 
Zaklamp en je artikelen voor je dagelijkse verzorging. 
Verder heb je nodig goede wandelschoenen, regencape  en een rugzak om je benodigdheden die 
onderweg denkt nodig te hebben. 
Graag  voor 14 mei opgeven er kunnen totaal 30 personen deelnemen. 
Na opgave krijg je de verdere gegevens t.a.v.  het vertrek op zaterdag 11 augustus en  het voldoen 
van het bedrag voor deelname. 
Geef even aan als je diabeet bent of een voedselallergie zoal s bv.  glutenallergie en of je vegetariër 
bent. 
 
Voor verdere informatie  en opgaven mailen of bellen naar 0318-483611 mob.06-13105685 
Of mailen naar m.barneveld7@gmail.com 
 
Met de vriendelijke groet  
Martien van Barneveld. 
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