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Stichting “The Dutch Polar Bears”
“Herdenken en Vieren”
Bevrijdingsrit 29-10-2022 Roosendaal e.o. (NL)

-AanmeldingsformulierOndergetekende,
NAAM en VOORNAAM
:
______________________________________________
(Van de hoofdbestuurder/eigenaar)
ADRES :

__________________________________________________________(en land)

GSM (bereikbaar tijdens de rit)
EMAIL :

:

________________________________________

________________________________________________________________

SOORT VOERTUIG

:

AUTO / VRACHTWAGEN / MOTORFIETS / OVERIG____________
(doorhalen wat niet van toepassing is)

MERK & TYPE

:

____________________________________________________

AANTAL INZITTENDEN (tijdens de rit)

:

_____________________________________________________

Wilt eventueel een veteraan (paracommando) meenemen in uw voertuig:

Ja / Nee

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Aantal

:

___________ Plaats in het voertuig:

________________________

Verklaart aan de organisatie “The Dutch Polar Bears” dat hij (waar hij staat mag ook zij gelezen
worden) wilt deelnemen aan de georganiseerde bevrijdingsrit op zaterdag 29 oktober 2022 in en
rondom Roosendaal i.v.m. de bevrijding van Roosendaal en omstreken op 30 oktober 1944.
Verklaart verder dat zijn voertuig in veilige en goede staat is en dat het voertuig is verzekerd.
Verklaart dat hij er alles aan doet om zijn voertuig te besturen in de voor de tijd van het voertuig
correcte kledij. Burgers zonder militaire kledij wordt verzocht, indien dit kan, zich te kleden in
burgerkledij van die tijd. (Dit is niet verplicht maar erg gewenst)
Verklaart dat hij de aanwijzingen van de verkeersregelaars en/of begeleidende politiemedewerkers
zal opvolgen en akkoord is dat er foto- en filmopnamen worden gemaakt voor publiek gebruik.
Paraaf gezien:_____________
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Opmerkingen organisatie:
De organisatie “The Dutch Polar Bears” is niet verantwoordelijk voor schade die tijdens de rit wordt
geleden door de deelnemers. De organisatie is hiervoor niet verzekerd.
De organisatie heeft voldoende E.H.B.O-ers in de stoet om adequaat te kunnen helpen.
Alle voertuigen blijven bij elkaar, totdat ter plaatse anders wordt beslist.
Alle deelnemers volgen de aanwijzingen op van de organisatie, verkeersregelaars en
politiemedewerkers. (voorlopige bereikbaarheidsgegevens organisatie in bijlage)
De deelnemers zal een papieren of digitaal roadbook worden uitgereikt. Verder zal er bij historische
plekken en bij herdenkingsmonumenten worden gestopt.
Als u wapen(s) wenst mee te nemen, gelieve mij het certificaat van de – activatie/onklaar gemaakt
toe te sturen in kopie en/of de vergunning of het verlof waaruit blijkt dat u het voorhanden mag
hebben. Blanke wapens zoals messen, dolken, bajonetten etc.; daar wordt eenmalig ontheffing voor
verleend; ook die zijn dus toegestaan.
Aan de deelnemers wordt verzocht om zoveel als mogelijk Engelse vlaggen op de auto’s te binden.
Een combinatie met Amerikaanse of andere vlaggen is uiteraard ook toegestaan.
Door de organisatie wordt, in samenwerking met de gemeente Roosendaal, een lunchpakket
verstrekt en het avondeten geregeld. Onderweg zal worden gefotografeerd en gefilmd. Dit komt
gratis beschikbaar voor de deelnemers. Op het eindpunt zal er een flyby zijn door authentieke WO II
vliegtuigen.
Dit formulier (1e 2 pagina’s) dient VOOR 1 september 2022 te zijn ingeleverd.
(per email, whatsapp of FB Messenger)
Voorlopige aanvangslocatie:
Het parkeerterrein aan de N117(RINGWEG Belgische benaming) of N262 (PROVINCIALE WEG
Nederlandse benaming), rijrichting België > Nederland. De verbindingsweg tussen de gemeenten
Essen en Roosendaal. (zie bijlage)
Aanvangstijd:
(Zaterdag 29 oktober 2022) Uiterlijk 09.00 UUR i.v.m. briefing, foto’s, kennismaken etc.
We vertrekken 10.00 uur.
Eindtijd:
(Zaterdag 29 oktober 2022) Uiterlijk 17.00 UUR
Voorlopige eindlocatie:
Kadeplein te Roosendaal, bij het Polar Bear monument. Ter plaatse kan geparkeerd worden en
iedereen kan bij zijn voertuig blijven indien gewenst.
Ondergetekende deelt mee dat hij alles heeft gelezen en tekent voor gelezen, gezien en akkoord:
NAAM en VOORNAAM:

____________________________________________________

HANDTEKENING:

____________________________________________________

PLAATS EN DATUM:

____________________________________________________
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BIJLAGE

Aanvangslocatie:

Email organisatie:
thedutchpolarbears@gmail.com
Facebook en Messenger:
https://www.facebook.com/thedutchbears
Gsm The Dutch Bears:
+32 468 12 98 95
Telefoonnummer politie geen noodgeval:
0900-8844
Telefoonnummer politie, ambulance, brandweer noodgeval: 112

