
        Lunteren 03-01-2022 

Pegasus Market-Garden 2 daagse wandeltocht. 

Beste deelnemers nog de beste wensen en gezondheid in 2022. 

De wandeltocht word gehouden op 6 en 7 augustus en start in Lunteren en zal daar ook eindigen. 

Verzamelen 6 augustus vanaf 08.30u op de parkeerplaats schuin tegenover het treinstation de 

parkeerplaats inrijden vanaf de Dingerlaan, daar is koffie en koek. 

Er is op de overnachtinglocatie geen bed dus je moet zelf een veldbed of luchtbed en slaapzak 

meenemen dat mag mee in de bestelbus. 

Het vertrek is om 09.00u vanaf het verzamelpunt. 

Onderweg word er iedere dag voor water, koffie/thee en Lunch gezorgd, deelnemers met 

voedselallergie graag dit vroegtijdig doorgeven. 

 

Er zijn dit jaar huishoudelijk reglementen. 

1.Wandelen wordt zoveel mogelijk in groepsverband gedaan omdat er onderweg op diverse locaties 

informatie word gegeven over gebeurtenissen.  

2.Kleding voorschrift: Baret op de man. 

Donkere wandelschoenen, zwarte lange broek, en wij dragen de gehele wandeltocht het aan jullie 

verstrekte T-shirt (zie afbeelding als bijlage) deze word verstrekt op dag van vertrek.  

Voor €13,95 kun je een tweede shirt kopen, indien je dag 2 een schoon shirt denk nodig te hebben. 

Gaarne aan mij doorgeven de maat en of je een extra shirt wil kopen, zie ook deelnemers lijst. 

 

3.Op de Airborne Begraafplaats worden de rugzakken op de parkeerplaats in de bestelbus gelegd en 

wordt er vanaf de parkeerplaats afgemarcheerd naar het graf van A.M. Bakhuys Roozeboom, en na 

de bloemlegging weer afgemarcheerd naar de parkeerplaats. 

Vanaf de Airborne Begraafplaats in groepsverband naar de overnachtinglocatie waar ook de 

bestelbus is met je overnachtingbagage en hier gaan wij genieten van een drankje en de BBQ. 

Tweede dag zelf lunchpakket maken en na het ontbijt de overnachtinglocatie schoon en opgeruimd 

achterlaten. 

 

4.Bij aankomt in lunteren de bagage uit de bus halen en in groepsverband naar de Chinees voor de 

gezamenlijke afscheidsmaaltijd. 

 

De kosten voor deze wandeltocht zijn €95,00 P/P  all in,  als je een extra shirt hebt besteld zijn de 

kosten  €108,95 P/P. 

Het bedrag overmaken voor 01-07-2022 op rek.nr. NL37RABO0337530289  t.n.v. M. van Barneveld  

o.v.v. 2 daagse wandeltocht 2022. 

Zijn er nog vragen of opmerkingen dan graag reageren. 

 

Met de Vriendelijke Groeten Martien en Wijnie van Barneveld  

Egelhof 1 6741VB Lunteren. 

m.barneveld7@gmail.com 

Mob.nr.06-13105685  Tel.0318-483611   
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