
101° Airborne Division Historic Walk  
 

BASTOGNE 2018 

                                
Beste vrienden, leden  

 
 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen wij als club terug deelnemen aan de plechtigheden 
en Herdenkingsmars - 101 Airborne- Historic Walk " te Bastogne 2018 . 

Dit ter herdenking en eerbetoon aan de slag van Bastogne 1944 . 
 
Deze mars  gaat door op zaterdag 15 december 2018. Voor de stappers kan er 
een parcours van ongeveer 7 - 14 of 20 km bewandeld worden op en rond Bastogne. 
Dit in een historisch kader met re-enactment groepen die de strijd van destijds 
nabootsen met in stellingname op diverse parcours punten . 
Niet stappers ( dienen geen marsgeld te betalen ) kunnen er ook een dagje 
Bastogne van maken, musea bezoeken, shopping en de plechtigheid ( na de mars ) 
bijwonen. Gewoon genieten van dit historisch gebeuren onder clubvrienden. 
 
Met de minibussen vertrekken we om 04.30h h aan de Zinnia parking ( Busparking – 
Mercatorlaan ) te Oostende ( tussenstop oppikken van deelnemers op eventuele 
andere opstapplaatsen is mogelijk = op directe reisweg ). Voorziene aankomst  
07.30h – 08.00h ( volgens de weersomstandigheden ) aan het zwembad te Bastogne 
( Centre Sportief). Daar is de collectieve start voorzien om 08.30h. Voor de start 
maken we een groepsfoto. 
Na de mars ( 15.30-16.00h ? ) is er dan de parade met militaire voertuigen en 
diverse vaandels ( wij kunnen niet deelnemen ) in het centrum van Bastogne. 
 
Na de parade ( rond 18.00h ) vertrekken we dan richting Oostende waar we rond 
21.00h – 21.30h zouden aankomen . 
 
De prijs per deelnemer voor de minibus bedraagt: 12,00 euro voor leden ( EFF - 
SYM - Cadet) en 16,00 euro voor Steunende en niet leden.  
Inschrijven is deelnemen. Einde inschrijving deelname met minibussen : 22 
november . De inschrijvingen  “ Minibussen en Deelname  “ via de secretaris 
ANPCV Oostende.. 
Tevens dient er nog 6 euro betaald te worden als inschrijvingsgeld voor de " 
Stappers '" aan de mars ( Aandenken , Badge ). Bedrag wordt betaald aan de “ 
DRIVER “ in de minibus. 
De Sec zal vooraf aan de start iedere stapper collectief inschrijven voor de mars. 
 
Info: We zoeken nog steeds clubleden die als “Driver” met een minibus (9 pers.) kunnen en 
willen rijden.  
 

Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 
 

Sec.. BOSTYN Jan ( Gsm: 0491 255701) 


