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Geachte (ex)collega,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden die mede
wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “7 December”.

Reeds vele jaren vindt deze herdenking plaats, echter de veteranen van onze Brigade zijn
hiervan tot 2011 nooit officieel deelgenoot geweest. Ik vind dat u de aangesproken persoon
bent om hierbij aanwezig te zijn, omdat u lid bent van de Rode Baretten familie. Als (oud)lid
van onze Brigade heeft u affiniteit met de herdenkingssprong. Als veteraan heeft u recht op
speciale aandacht en dank voor bewezen diensten. Ik zie deze herdenking ook als een
mogelijkheid voor u, als ex- Rode Baret, weer eens met de oud collegae te praten en contact
te houden met de Luchtmobiele Brigade.

Deze 73e herdenking vindt plaats bij de schaapskooi op de Ginkelse Heide, gemeente Ede,
op zaterdag 16 september 2017.
De dag bestaat uit het bijwonen en aanschouwen van de herdenkingssprong op de Ginkelse
Heide die wordt uitgevoerd door honderden parachutisten uit diverse landen, waaronder
luchtmobiele parachutisten. Bij het monument is om 11.30 uur gelegenheid tot het bijwonen
voor een gezamenlijk herdenkingsmoment en op locatie is er een mogelijkheid van verpozen
en versnapering.

U wordt ontvangen op Groot Heidekamp in gebouw “Fly-Inn”, bewijzerd vanaf de hoofdpoort
0K. Vanaf de Fly-Inn wordt u met bussen verplaatst naar de Ginkelse Heide om de dag te
verblijven.
Parkeren op/bij de Ginkelse Heide is geen reële optie. U wordt omstreeks 15.00 uur
teruggebracht naar de Oranje Kazerne waarna u met uw eigen vervoer huiswaarts kunt
keren. U bent welkom in de Fly-Inn vanaf 08.30 uur. Om 09.30 uur zal de bus verplaatsing
vanaf de Fly-Inn naar de Ginkelse Heide plaatsvinden.
Parkeren kunt u op het Generaal Geertsplein voor de FIy-Inn.
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Om deze dag te laten slagen hebben Mevr Jos van Doornspeek en Sgt bd Dennis Plinsinga,
beiden bestuurslid van de Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers, toegezegd 11
Luchtmobiele Brigade bij de Organisatie te ondersteunen. Zij nemen de registratie en
verwerking van de aanmeldingen voor hun rekening.
U kunt zich tot uiterlijk 18 augustus 2017 aanmelden via de website
www.cjarderecjimentgrenadierseniagers.nl. Midden in de pagina wordt u via de link Market
Garden 2017 doorverwezen naar het aanmeldingsformulier. Hier kunt u aangeven of u de
herdenking wilt bijwonen, met naam, voorletters, voorvoegsel, aantal personen en of u met
de trein reist en dus gebruik wilt maken van de pendel Arnhem CS — Oranje Kazerne. Deze
pendel zal staan bij de taxistandplaats aan de centrumzijde van Arnhem CS van 08.00 uur
tot 09.00 uur en in de middag zal deze rijden van 15.30 uur tot 16.30 uur vanaf de Fly-Inn.

Een bar-tent zal zijn ingericht op de Ginkelse Heide en u voorzien van uw natje en droogje.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via mijn bureau Veteranenzaken, te bereiken via
telefoonnummer 026-3533454 / 06-55885560.
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Postadres : 11LMB (AASLT) “7 December”, Bureau Veteranenzaken, Postbus 9208,
6800 HK, Arnhem.

Bezoekadres : Clement van Maasdijkiaan 5, 6816 TW, Arnhem (Schaarsbergen)
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