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Reacties op: natres@planet.nl 
 
 
Bevrijdijdingsdefilé 5 mei Wageningen. 
 
Beste mensen, 
 
Ik ben gisteren bij de voorbespreking van het bevrijdingsdefilé geweest. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren is er nogal wat veranderd. 
Als eerste de locatie, dat is het Belmonte arboretum aan de Generaal 
Foulkesweg 94-A, 6703 DS Wageningen geworden. U bent daar vanaf 10.00 uur 
welkom. 
Als tweede de huisvesting. Er staat geen grote tent waar alle deelnemers bij 
elkaar komen, maar nu zijn er een aantal kleinere tenten waar men bij elkaar 
komt. 
De indeling van het defilé is ook veranderd. De organisatie heeft besloten om in 
“afdelingen” te lopen. Dat betekent dat het eerste cluster bestaat uit WO 2 en 
Indië veteranen, cluster 2 Korea, enz. Elk cluster wordt voorafgegaan door 
voertuigen en/of materieel uit die betreffende periode. Dat betekent dat er geen 
WO 2 voertuigen voor bv cluster 3 rijden. 
 
Wij zijn ingedeeld in cluster 6, en kunnen gebruik maken van tent 5 op het 
terrein. 
 
Parkeren. 
Ik heb 9 parkeerkaarten voor mensen die deze willen hebben. Dringend verzoek 
van de organisatie om te carpoolen, omdat niet elke auto geparkeerd kan 
worden. De kaarten die ik heb zijn voor de “regio Englaan” /Sahara. Dat zijn alle 
straten rond het parkeerterrein, er kan in de straten geparkeerd worden. Volg 
daarvoor de bewegwijzering. Vanaf dit parkeergebied is het ongeveer 500 meter 
naar de nieuwe locatie Belmonte arboretum. 
 
Vervoer. 
Voor de mensen die met openbaar vervoer komen kan gebruik gemaakt worden 
van de pendeldienst vanaf station Ede-Wageningen. Deze rijdt vanaf 09.00 uur 
tot uiterlijk 13.00 uur. Na afloop van het defilé kunt u weer gebruik maken van 
deze pendeldienst tot 19.30 uur. 
 
 



Defilé. 
Alle detachementen stellen zich op de generaal Foulkesweg op om 15.00 uur. 
Het defilé start om 15.30 uur. Er wordt niet gewacht op de Fly pass van de KLu. 
De route is een stukje langer geworden. 
Catering. 
Jullie krijgen een bon voor een lunchpakket en twee consumptiebonnen. Op het 
festival terrein staan een aantal food trucks en drankverkooppunten waar je iets 
te eten/ drinken kunt kopen. Houdt rekening met het feit dat er gepind moet 
worden. Bij het opstellen van de detachementen worden flesjes water uitgereikt 
die je bij de start van het defilé weer kunt inleveren. Op het terrein staan 
watertap punten, iedereen wordt geadviseerd hier geen gebruik van te 
maken!! 
 
Toiletvoorziening. 
Er staan verspreid op het terrein een aantal dixies voor de grote en kleine 
boodschap. 
 
Tribuneplaatsen en meerijden. 
Ik krijg op de dag zelf kaarten voor de leden die gebruik willen maken van de 
mogelijkheid om mee te rijden of plaats te nemen op de tribune. 
Aandachtspunt: het is niet mogelijk om als partner mee te rijden!! 
 
Mocht iemand nog vragen hebben aarzel dan niet om me te bellen; 06-28943973 
 
Tot 5 mei. 
 
Peter Mensink 
Secretaris O.V.V. 
Korps Nationale Reserve. 
 


