
OLAT Airbornepad Market Garden 
 

Deze stempelbrief opsturen naar: 
De heer Rob van Stuivenberg  
Venuslaan 39 
5694 TD  BREUGEL 
 
Voor het OLAT-wandelpad kunt u, na het afleggen van de 
gehele route, in het bezit komen van de bij dit wandelpad 
behorende herinneringen. 

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u minimaal acht 

benodigde stempels te laten plaatsen bij horecabedrijven 
langs de route. 
Verder dient u het onderstaande volledig in te vullen. 

 

Ondergetekende heeft het Airbornepad Market Garden 
voor de  ...... maal wandelend afgelegd. 

 
Graag zou ik in aanmerking komen voor: 
Een oorkonde, wandelboekplaatje en eenmalig een embleem. 

Als bijdrage in de kosten maak ik gelijktijdig € 3,50 over op 

RABO-rekeningnummer IBAN: NL34 RABO 0138 2117 36 

BIC: RABONL2U t.n.v. OLAT Sint-Oedenrode 

 

Naam:………………………………………………………………….………………………M/V ……………..…..… 

 
Adres:……………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 
Postcode:…………………………………………… Plaats:…………………………………………........….… 

 
E-mail:………………………………………………………………………………………..………………………….….… 

 
Datum:……………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Handtekening: 

Datum: Datum: 

Datum: Datum: 

Datum: Datum: 

Datum:  Datum: 

 



 

OLAT-Nieuws 

In het OLAT-Nieuws worden de "geslaagden", die de 
volledige route hebben afgelegd vermeld. 

 

Andere OLAT-paden 

Hertog Hendrikpad rondwandeling omgeving Eindhoven 92 km 
Graaf van Hornepad rondwandeling omgeving Weert 93 km 

 
Beheer van het Airbornepad Market Garden 

Als u opmerkingen heeft over de route en/of de markering kunt 
u deze sturen aan wandelpaden@olat.nl 

 

Aan de route en de beschrijving is de uiterste zorg besteed. 

Desondanks kunnen er onjuistheden voorkomen of kunnen de 
omstandigheden in het terrein onvoorzien veranderen. De 

markering wordt in deze gevallen zo snel mogelijk aangepast 
zodat de kans op verkeerd lopen zo klein mogelijk is. 

De gegevens in deze gids zijn dus altijd onder voorbehoud. 
Wijzigingen vindt u op de website: 

https://www.olat.nl/airbornepad 

Bij wijzigingen in de route wordt eerst de markering aangepast en 
in de volgende druk de tekst van de gids. Als er verschil is tussen 
de beschrijving en de markering moet u de markering volgen. 

 

OLAT, een veelzijdige vereniging 

In 2017 hebben we gevierd dat we 50 jaar jong werden. 
OLAT is een grote, veelzijdige wandelsportvereniging in 

Zuid-Nederland. 
Neem eens een kijkje op www.olat.nl 

U zult versteld staan van de diverse activiteiten die OLAT 
ieder jaar weer organiseert. 

STEMPELPOSTEN: 
AIRBORNEPAD MARKET GARDEN 

LOMMEL Brasserie-restaurant Den Brugwachter kaart 1 

BERGEIJK Pannenkoekenhuis Suykerbuyck kaart 4 

VALKENSWAARD Bosherberg & hostel Harba Lorifa kaart 5 

EINDHOVEN Vrije keuze 
BEST Joe Mann Paviljoen kaart 11 

SINT-OEDENRODE Café-restaurant De Beurs kaart 13 

ZEELAND De Pannekoekenbakker kaart 18 

GRAVE Eten & drinken Poort van Cleve kaart 20 

OVERASSELT Restaurant St. Walrick kaart21/ 22 

MOOK Herberg-restaurant ’t Zwaantje kaart 23 

GROESBEEK Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-45 krt 24 

BEEK Hotel ’t Spijker, Rijksstraatweg 191 kaart 25 

DRIEL Café Zeldenrust kaart 29 

OOSTERBEEK Airborne Museum Hartenstein kaart 30 

ARNHEM Vrije keuze 

 
Deze horecagelegenheden liggen aan de route en worden met 
een bordje Stempelpost aangegeven. Daarnaast bent u vrij 
om een stempel te vragen in iedere (horeca)gelegenheid langs 
de route. 

Datum  Datum: 
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