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                 N I E U W S B R I E F   
 

     V E T E R A N E N C A F É   D E  L I E M E R S                                         

 

Hoi  in dit  nummer iets over de Airborne Wandeltocht te Oosterbeek  op  03 - 09 -11. 

Ik hoop dat jullie een goede vakantie gehad hebben en weer fris tegen de komende 

maanden kunnen aankijken. 

In een van de komende nummers iets over medaille opmaak van wat wel en niet is 

toegestaan. 

Zoals belooft blijf ik dit blad weer vol maken met van alles en nog wat. 

Binnenkort  is er ook weer een bijeenkomst waar we elkaar weer kunnen zien . 

Dus …….komt allen. 

 

Met groet                                                                                                                Paul  

 

 

 

 

 

 

Deze foto is gemaakt tijdens de eerste 

Airbornewandeltocht in 1947 in de om-

geving Oosterbeek volgens mij is dit 

Het voormalig hoofdkwartier van  

Urquharts divisie in  Hotel Hartestein. 
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Het voorgaande is een citaat uit het Oosterbeekse weekblad 'Hoog en Laag' van 15 augustus 1947.  

Het verschaft ons een blik op het prille begin van het inmiddels tot ver over onze landsgrenzen vermaarde wandel-

sportfestijn.  

Niemand kon in 1947 nog bevroeden, dat de Airborne Wandeltocht zou uitgroeien tot 's werelds grootste eendaags 

wandelevenement.  

Er is een aantal factoren aan te wijzen, dat heeft bijgedragen aan de succesformule van de Airborne Wandeltocht. 

De aanmerkelijke militaire deelname door de jaren heen is zeker niet de geringste daarvan.  

Want die deelname is altijd in hoge mate gezichtsbepalend geweest. Voldoende reden dus om,  

als het gaat over het levend houden van de herinnering aan de Slag om Arnhem en hen die daarin hun leven voor de 

goede zaak verloren, ook eens stil te staan bij dit ‗buitenbeentje' onder de herdenkingen. 

De eerste: 

Het idee van een herdenkingswandeltocht,zoals dat kort na de oorlog in de boezem van de Politie Sportvereniging 

Renkum onstond, droeg van meet af aan de kiem in zich die in de loop der jaren het grote succes zou voortbrengen. 

Zo was de organisatie van het evenementbij de politiemannenin de juiste handen.  

De aanvankelijke twee wandelroutes waren zo uitgestippeld,dat ze langs de plaatsen voerden waarvan de namen 

onlosmakelijk aan de Airborne historie waren verbonden, zoals: 

Hotel Hartenstein,waarin het hoofdkwartier van Urquharts luchtlandingsdivisie was gevestigd. 

Het pas aangelegde Airborne Kerkhof 

De landingstereinen bij wolfheze 

De uitspanning westerbouwing op de heuvel,aan de voet waarvan het Drielseveer ligt 

Het oude kerkje aan de Benedendorpseweg in Oosterbeek,dat symbool werd van de dappere,maar tot opgeven ge-

dwongen Poolse en Britse militairen. 

Behalve dat deparkoersen de wandelaars langs deze belangwek-

kende plaatsen leiden, gingen ze ook door het vele natuurschoon 

waaraan dit deel van de Veluwe zo rijk is.de deelnemers liepen 

hoofdzakelijk in groepsverband.  

Het optreden van de militaire eenheden werd buitengewoon ge-

waardeerd. Ook nu is dat nog  steeds het geval. 
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Er werd keurig gelopen.het was een genot om onze gedisciplineerde troepen voorbij te zien trekken, getraind tot 

en met en in een houding van zeldzame correctheid. We dachten even aan de militaire colonnes, die vroeger wel eens 

langs de straten trokken. 

De training, op moderne leest geschoeid, is af en weergaloos perfect. Ook de andere groepen en vooral de jeugd 

Werd bezield door eenzelfde geest. 

 

Aldus het verslag dat over de eerste wandeltocht in ‘Hoog en Laag‘ verscheen. Het patthos uit die dagen latend voor 

wat het is, mag zonder overdrijving worden gezegd, dat de eerste tocht meteen een groot succes was. Waar de organi-

satoren op 750 deelnemers hadden gerekend, werden het er ruim 2100. er waren dus niet genoeg van de in het voor-

uitzicht gestelde fraaie draagmedailles. De meeste lopers kregen de penning nagezonden. 

Dit was, aldus de burgermeester van de gemeente Renkum, geen traditionele tocht maar niemand vindt de voorspel-

ling gewaagd, als we zeggen dat deze dag de grondslag heeft gelegd voor de traditionele Airborne marsen in Ooster-

beek. En inderdaad, een traditie was geboren. Nog steeds stromen de mensen toe en lopen mee op deze dag. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende. 

Het jaar daarop was de Airborne wandeltocht op nieuw een daverend succes. Er waren zo‘n 2500  deelnemers, 

Die werden begeleid door 8  muziekkorpsen. Voor Hotel Hartestein werd het defile afgenomen. In het hotel ontving de 

korpscommadant van de gemeentepolitie van Renkum. Commissaris J.H. de Groot. Vele hoge autoriteiten,..terwijl 

er vele de wens te kennen hadden gegeven in de lange file mee te lopen. Aan de toekenning van de groepsprijzen 

ging een uitgebreide jurering vooraf ―het winnen der prijzen was niet gelegen in het feit, dat men b.v het eerste  het 

parcours had afgelegd, maar werd gewonnen door de groepen ,die het door houding en discipline gedurende het hele 

parcours uitblonken. Overal langs de route konden zich controleurs verdekt hebben opgesteld om het moreel van de 

troepen te controlleren en waarderen. In drie opeenvolgende jaren ging de Brigade Koninklijke Marechaussee uit Apel-

doorn met de eerste prijs ,een beker naar huis. Opmerkelijk was de eervolle tweede plaats waarop het 

detachiment van het vrouwelijkhulpkorps van de Koninklijke landmacht uit Den haag in 1948 beslag wist te leggen. 
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 Intussen slaagde de politie sportvereniging erin om de organisatie van de wandeltocht met een batig saldo af te  

sluiten. Daardoor kon zij in 1949 een bedrag van ƒ 1000,- overmaken aan het Nederlands Oorlogsgraven Comité, 

―onder de bepaling dat het geld zou worden besteed als bijdrage in de kosten, verbonden aan de overeenkomst uit 

Engeland van de nabestaande, die de graven van de te Oosterbeek op het Airborne kerkhof rustende geallieerde 

gevallenen komen bezoeken bij de jaarlijkse Airborne Pilgrimage op 17 September. 

 En  voorts 

Met de toename van het aantal deelnemers kon sindsdien jaarlijks een steeds groter bedrag voor dit doel worden 

afgezonderd. Aan de twee parkoersen werd in 1953 een route van 10 km toegevoegd, zeer geschikt voor gezinnen 

met nog kleine kinderen en anderen voor wie 15 en 25 km  te zwaar waren. Voor digene die 25 km niet ver genoeg 

vinden is er in 2001 een nieuw parkoers van 40 km bijgekomen. Uniek was het verbod dat de wandeltocht in 1955 

trof  kinderen beneden de 14 jaar mochten in dat jaar niet meelopen.Dit hield waarschijnlijk verband met het uit-

breken van een besmettelijke ziekte (meningitis ). In 1957, tien jaar na de eerste tocht ,gingen er al ruim 16.000   

wandelaars van start. De groepen ( ca.500 ) waren nog steeds zeer prominent aanwezig. Bij de 26‘ste tocht leek 

zich het aantal inschrijvingen gestabiliseerd te hebben rond de 25.000. de samenstelling van het lopersveld was 

echter duidelijk aan het veranderen. Het aantal individuelen overtrof het aantal deelnemers dat in groepsverband 

liep.Ook het militaire element was zichtbaar teruggelopen. Verder constateerde de organisatoren ook een sterke 

toename van de belangstelling voor de tocht in het buitenland. Britten, Duitsers, Belgen, Denen, Amerikanen en 

Noren lieten zich inschrijven. De groeiende populariteit nam toch niet weg, dat de deelnemers zich scherp bewust 

bleven van de bijzondere achtergrond van de Airborne Wandeltocht. 

De tientalle bloemstukken die na elke tocht achterbleven bij de graven op het Airborne kerkhof, waren en zijn hier-

van het bewijs. Na 30 jaar  bleek het aantal deelnemers opgelopen te zijn naar 32.000 en was het bedrag dat als 

bijdrage in de kosten van het overkomen van nooddruftige pelgrims werd overgemaakt, inmiddels opgelopen tot   

ƒ8.500,-. Afhankelijk van het weer, schommeld het aantal deelnemers de laatste jaren tussen de 29.000 en 

36.000. 

De eerste Zaterdag in September 

In Augustus verschijnen er langs de  invalswegen van Oosterbeek grote borden die de passanten attent maken op 

de komende Airborne Wandeltocht, die traditiegetrouw op de eerste zaterdag in september wordt gehouden. Het 

verschijnen van die borden is tevens het teken dat het Airborne seizoen weer in aantocht is.De officiële herden-

kingscyclus in september start pas met de kranslegging op donderdagochtend voorafgaand aan het herdenkings-

weekend bij het monument tegenover Hartestein, waarin nu het Airborne Museum is gevestigd. Voor vele is de Air-

borne Wandeltocht echter het werkelijke– zij het niet officiële begin van de periode van herdenkingen. Rond die tijd 

veschijnen er ook  de eerste veteranen in  het Oosterbeekse straatbeeld herkenbaar aan hun blazers en rode baret. 

Echter met de jaren neemt het aantal veteranen af,   het grote sterven is begonnen. 

Dit was een beknopte weergave van de Airborne Wandeltocht geschiedenis, ik hoop dat u er ook bij kunt zijn op 

Zaterdag 03-09-2011 te Oosterbeek                                                                              Paul 
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Route 10 km individuelen      ROOD 

Start   Sportpark ”Hartenstein”   r.a. Kneppelhoutweg  r.a. Hoofdlaan  r.a. U trechtseweg  l.a. Reuvensweg  r.a. Van Ewijkweg  l.a. Schelmseweg [T]  l.a. 

Weg langs het Talud  (direct over de brug links) 

(Denk aan splitsing met de  groepen) 

r.d. Van Limburg Stirumweg  Post Medische Dienst [ST]  l.a. Dreijenseweg  r.a. Nico Bovenweg     .a. Valkenburglaan  (denk aan splitsing met 15 en  25 

km-route)  r.a. Middenlaan (dat is een  zandweg t.o. Graaf van  Rechterenweg)Voorbij sportvelden en kampeerplaats  linksaf Rust bij kantine Sportpark 

”De Bilderberg” (5,5, km afgelegd) Post medische Dienst, [ST] Sportlaan volgen  r.a. Van Tienhovenlaan 

l.a. Bredelaan r.a. Zonneheuvelweg l.a. Zandweg richting Utrechtseweg op de Utrechtseweg rechtsaf (achter de hekken blijven tot aan de Wolfhezerweg)  

Utrechtseweg oversteken (verkeersmaatregelen 

opvolgen) Post Medische Dienst [T]  r.d. tussen stenen palen naar landgoed ”Hoog Oorsprong” (denk aan splitsing met 15 km-route) Op 2e kruising linksaf 

Verder pijlen volgen r.d. Oude Oosterbeekseweg oversteken naar toegang van de ”Westerbouwing” (denk aan het verkeer) Rust bij de 

”Westerbouwing” [ST] Post Medische Dienst r.a. Benedendorpsweg l.a. Weverstraat [T] Post Medische Dienst. 

 

Route 15 km individuelen   BLAUW 

Start Sportpark ”Hartenstein” r.a. Kneppelhoutweg r.a. Hoofdlaan r.a. U trechtseweg l.a. Reuvensweg r.a. Van Ewijkweg l.a. Schelmseweg [T] l.a. Talud 

(over brug 1e weg links) (denk aan splitsing met de groepen) r.d. Van Limburg Stirumweg [ST] Post Medische Dienst l.a. Dreijenseweg r.a. Nico Boven-

weg Post Medische Dienst r.d. Bilderberglaan (denk aan splitsing met 10 en 25 km-route en met groepen 15 km-route) [T] l.a. Weg naar Zonneheuvelweg 

r.d. Zonneheuvelweg r.a. Zandweg richting Utrechtseweg op de Utrechtseweg rechtsaf (achter de hekken blijven tot aan de Wolfhezerweg) Utrechtseweg 

oversteken Verkeersmaatregelen opvolgen Post medische Dienst, [T] 

(denk aan splitsing met 10 kmroute) r.d. Italiaanseweg (pijlen volgen) r.a. Kerklaan l.a. Van der Molenplein Van der Molenallee oversteken r.d. Bentinc-

klaan l.a. Italiaanseweg Oude Oosterbeekseweg oversteken r.d. Italiaanseweg 

l.a. Oprijlaan naar ”Duno” r.a. Naar Duno-plateau Post Medische Dienst [T] r.d. pijlen volgen richting Beeklaan (Denk aan splitsing met groepen) l.a. Bee-

klaan r.a. Oude Oosterbeekseweg r.a. T oegang naar de ”Westerbouwing” 

(12 km afgelegd) Rust bij de ”Westerbouwing” [ST] Post Medische Dienst r.a. Benedendorpsweg l.a. Weverstraat [T] Post Medische Dienst 

 

Route 25 km individuelen   WIT 

Start 

Sportpark ”Hartenstein” r.a. Kneppelhoutweg r.a. Hoofdlaan r.a. U trechtseweg l.a. Reuvensweg r.a. Van Ewijkweg l.a. Schelmseweg [T] l.a. weg langs het 

talud (direct over de brug links) (Denk aan splitsing met de 

groepen) r.d.. Van Limburg Stirumweg Post Medische Dienst l.a. Dreijenseweg r.a. Nico Bovenweg Post Medische Dienst [ST] r.d. Bilderberglaan (denk 

om splitsingen met 10 en 15 km-route en groepen 25 km) [T] 

r.a. fietspad naar Wolfheze na viaduct l.a. l.a. Balijeweg Wolfhezerweg oversteken r.d. Balijeweg r.a. Johan Stratiuslaan l.a. Wildforsterlaan r.a. Heelsum-

seweg l.a. Via hoofdingang over het terrein “De Gelderse Roos” 

(9 km afgelegd) Post Medische Dienst [T] Pijlen volgen, weg volgen langs boerderij de ”Boshoeve” (landingsterr. op splitsing pijlen volgen 

(landingsterreinen) r.d. Ginkelseweg l.a. pijlen volgen naar rustpunt kantine R.V.W., tevens Post Medische Dienst [ST] r.a. Sportlaan r.d. K lein Zwitser-

landlaan l.a. Crocuslaan l.a. Bloemenlaan r.a. Bennekomseweg (links van U ”Airborne-monument”) l.a. Ottoweg r.a. Papyruslaan 

l.a. Prins Bernhardlaan Utrechtseweg oversteken(Denk aan het verkeer) r.d. Kerkweg l.a. Koninginnelaan onder viaduct door r.d. Doorwerthsestraat r.a. 

Roggenkamp r.d. W.A. Scholtenlaan Post Medische Dienst [ST] 

r.a. Italiaanseweg l.a. Oprijlaan naar ”Duno” r.a. Naar Duno-plateau Post Medische Dienst [T] r.d. pijlen volgen richting Beeklaan l.a. Beeklaan r.a. Oude 

Oosterbeekseweg r.a. Oprit naar ”Westerbouwing” Rust (21 km afgelegd) Post Medische Dienst [ST] r.a. Benedendorpsweg l.a. Weverstraat [T] Post Medi-

sche Dienst 
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Route 40 km individuelen                   WIT MET  ORANGE  STIP 

Start 

Sportpark ‖Hartenstein‖ Hoofdlaan - Utrechtseweg—l.a. Oranjeweg r.d. Oranjeweg r.a. Hartenweg r.a. Ommershoflaan r.d. Cronje-

weg r.d. Dennenkampweg l.a. Lebretweg r.a. Talud [T] l.a. Schelmseweg l.a. Talud 

r.d. Van Limburg Stirumweg [ST] r.d. Johannahoeveweg l.a. Voetgangerstunnel station Wolfheze en vervolgens via Wolfhezerweg 

het terrein op van de Gelderse Roos. Vanaf hier de route 25 km route individueel (witte pijlen + oranje stip) volgen tot aan de T-

kruising Renkumseheide T-kruising Renkumseheide splitsing tussen 25 en 40 km route r.a. richting spoorbaan. (Witte pijlen + 

oranje stip volgen) Spoorovergang Buunderkamp r.d. 

oversteken en bospad rechts aanhouden. r.d. tunnel A12 onderdoor en bospad vervolgen 2e bospad links Bospad volgen zoals 

met witte pijlen + oranje stip is aangegeven tot aan de parkeerplaats nabij de Schaapskooi Ginkelseheide Weg volgen tot aan de 

Amsterdamseweg / oversteken naar de parkeerplaats van het restaurant RUST. Post Medische dienst en controlepost [ST] Na de 

rust, de Amsterdamseweg terug oversteken en de weg langs de Ginkelseheide volgen.r.d. tunnel A12 onderdoor / weg volgen tot 

spoorwegovergang Ginkel Spoorweg Ginkel oversteken en r.d. Bosweg richting Renkum Bosweg blijven volgen tot kruising Benne-

komseweg [T] r.d. oversteken en voet/fietspad van de Schaapsdrift volgen tot Keijenbergseweg r.a. K eijenbergseweg na 20 mtr 

l.a. Schaapsdrift r.d. E uropalaan volgen tot kruising Molenweg-Leeuwenstraat r.d. E uropalaan / Europaplein r.a. Bijerstraat rich-

ting Dorpsplein l.a. Dorpstraat Post Medische Dienst [ST] Verzorgingstehuis ‖Rijnhof‖ r.d. oversteken naar Parallelweg Utrechtse-

weg r.d. parallelweg l.a. Maatweg Groeneweg oversteken en Maatweg vervolgen r.a. Dankmeijerweg l.a. Van Ingenweg r.a. Kuy-

persweg r.d. Bart Crumstraat r.d. K amperdijklaan langs de kerk r.a. Pr. Bernhardlaan Route 25 km volgen (witte pijlen) 

 

Medailles worden na 12.00 uur uitgereikt 

Ik wens iedereen die lopen gaat een hele mooie tocht  en iedereen die gaat kijken veel plezier. 

                               Starttijden individuelen                                          Starttijdengroepen 

Starttijden afstand  10 km    tussen 10.00  en 13.30                       11.30  en  13.30 

                                  15 km    tussen 10.00  en 13.30                      11.30  en  13.30 

                                  25 km   tussen  10.00  en 13.30                      11.30  en  13.30 

                                  40 km   tussen  07.30  en  10.00                                                                          

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                

                                                                                                                           

Enne….. Nee deze mag men niet op uniform dragen ! 

 

 

 

                                                                             Paul 



                                 N I E U W S B R I E F  

Pagina 7 

            

           E E N  G O E D  B E R I C H T  V O O R  D E  V E T E R A A N  E N  P A R T N E R   
 

 

. 

                                                           Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,  

                                                           voor de juiste mode moet u hier  zijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

                                        Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

 Speciaal voor de Veteranen en partners hebben wij op vertoon van de Veteranenpas een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

                                                                              U bent van harte welkom bij . 

                                      Blankenstijn / Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


