
Contact: Emile Lacroix, 10 Rue du Bois 5380 – Hambraine (Fernelmont) 

Tel: 081/834171  -  Email: emile.lacroix@skynet.be - GSM: 0497/809352 
  

 

IN THE FOOTSTEPS OF THE  
82nd AIRBORNE DIVISION 

               35ste editie 

Datum: 18 februari 2017 

Vertrek: GORONNE   om  09u30  

 

Adres vertrek v/d mars : Goronne  nr 260 - 6690 Vielsalm  ( Gemeenschapszaal) 

 

 De mars loopt in de voetsporen van het 

508th Parachute Infantry Regiment 

 van de 82nd Airborne Division U.S... 
                 De mars brengt ons langs de dorpjes Arbrefontaine, La Chapelle, de heuvel van 

Thier-du-Mont, Odrimont en terug naar Goronne.  
 

    Deze mars van 20 km wordt gehouden ter herdenking van de soldaten van de 82
nd

 Airborne Division U.S...  

en leidt ons langs wegen en paden die genomen werden door de verschillende eenheden van de 82nd 

Airborne Division tijdens de Slag om de Ardennen.  Wij volgen dit jaar in  het bijzonder het spoor van het 

508
th

 Parachute Infantry Regiment. Aan de voet van de heuvel Thier-du-Mont bevindt zich het monument 

ter ere van het 508PIR, die daar één van hun zwaarste gevechten hebben geleverd bij het innemen van de 

heuvel.  Tijdens de mars staat hier een ceremonie met kranslegging op het programma.      

We stappen langs originele “Fox holes” uit WO II. 

    In La Chapelle wordt tegen de middag een rustplaats voorzien voor de lunchpauze waar de QM dienst van 

de 82nd Airborne “All AMERICAN” JEEP GROUP warme soep zal verdelen. Het is tevens mogelijk om 

drank, hamburgers en hot-dogs te kopen aan de mobiele keuken. 
    Bij aankomst in Goronne wordt de traditionele warme wijn geschonken en alle deelnemers ontvangen een 

herinneringscertificaat plus een aandenken aan onze jubileummars. 

  

Wij vragen aan de deelnemers zich in te schrijven bij vertrek in Goronne. Deelname 6€. 
Uw bijdrage dekt de logistieke steun, de soep, het herinneringscertificaat, de warme wijn aan het einde van de 

mars, een uniek aandenken wegens jubileummars, verzekering en verschillende diensten. 

Een eenheid van het Rode Kruis is ter plaatse als ondersteuning van de mars. 

 

  Wij stellen alles in het werk om een 82nd Airborne veteraan te kunnen ontvangen. Uiteraard zijn er ook 

talrijke binnen- en buitenlandse re-enactment groepen. Tijdens de mars zal de logistieke steun verzekerd 

worden door authentieke US voertuigen, uit de W.O.II van de 82nd Airborne  “All AMERICAN” JEEP 

GROUP  en van andere bevriende clubs. 

 

Wij herinneren er aan dat de monumenten langs de wandelroute deel uitmaken van een reeks van 12, allen 

gerealiseerd op initiatief van de  82nd Airborne “All American“ Jeep Group.  Dit ter ere van de 82
nd

 

Airborne Division en zijn verschillende eenheden. Welkom op onze mars ter ere van deze dappere soldaten. 

 

 

Bijkomende inlichtingen en reservatie overnachting in gîte te Arbrefontaine : 

 Freddy Van Put  – email: freddy.vanput@skynet.be   GSM : +32 (0)495 427392 
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