
 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In 2013 is de Stichting Wens in Beweging opgericht (nu Wensambulance Limburg). 
Deze stichting zet zich in om zieke en/of bedlegerige mensen te vervoeren bij de 
uitvoering van een (laatste) wens. De stichting beschikt over drie eigen 
wensambulances en werkt alleen maar met vrijwilligers. De stichting is geheel 
afhankelijk van donaties en sponsoring. Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar 
onze website www.wensambulancelimburg.nl. 
 
Op zondag 29 mei 2022 hopen we als organisatie samen met U voor de 5e keer het 
internationale evenement, 112 On Wheels te mogen organiseren. Dit evenement zal 
plaatsvinden op het Brightlands Campus terrein, Greenport Venlo (voormalig Floriade 
terrein). 
 
Natuurlijk is er ook voor ons nog veel onduidelijk i.v.m. COVID, maar we hopen dat 
het tegen die tijd toch mogelijk is. 
 
112 On Wheels is een meeting voor zowel moderne als oldtimer 
hulpverleningsvoertuigen uit binnen- en buitenland. Tijdens 112 On Wheels willen wij 
een groot aantal hulpverleningsvoertuigen samenbrengen in Venlo. Het publiek kan 
vervolgens, na het betalen van een klein entreebedrag, deze voertuigen van dichtbij 
bekijken. Daarnaast zullen diverse hulpverlening gerelateerde bedrijven en 
organisaties zich deze dag presenteren aan het publiek en zullen er demonstraties 
gegeven worden. Het entreegeld dat opgehaald wordt komt geheel ten goede aan de 
Stichting Wensambulance Limburg. 
 
Graag willen wij instanties en eigenaren van hulpverleningsvoertuigen van harte 
uitnodigen om met een of meerdere voertuigen aanwezig te zijn op 112 On Wheels. 
Indien u een demonstratie wilt geven dan horen wij graag van u zodat we de 
mogelijkheden samen met u kunnen bekijken. 
 



 

 
Indien u deel wilt nemen aan 112 On Wheels willen we u vragen om u aan te melden 
via onze site www.112onwheels.nl hier kunt uw de gegevens van u en eventuele het 
voertuig/voertuigen in te voeren of door een mail te sturen o.v.v. “aanmelding 
voertuig”  naar het algemene mail adres: deelnemers@112onwheels.nl. 
 
Het kan ook zijn dat u benaderd bent via een van uw vak collega’s, zij zijn ook te 
bereiken via een van de onderstaande mail adressen 
 
 
Contact personen Werkgroep Deelnemers: 
 
Algemeen:  Paul Bongaerts / Edwin Keersmaekers, deelnemers@112onwheels.nl 
Ambulance: Björn Peeters / Joop Deriks,   ambulance@112onwheels.nl 
Politie:  Joep van de Broek / Luuk Roodbeen politie@112onwheels.nl  
Brandweer:  Björn Schoester / Lucien Krul  brandweer@112onwheels.nl
  
We hopen u (weer) te mogen begroeten op 29 mei 2022 bij 112 On Wheels.  
 
Kom ook en steun het werk van de Stichting Wensambulance Limburg. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Organisatie 112 On Wheels 
Stichting Wensambulance Limburg 
www.112onwheels.nl 
info@112onwheels.nl 
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Veel gestelde vragen 
 
Waar moet een “hulpverleningsvoertuig” aan voldoen ? 
Een hulpverleningsvoertuig moet nu rijden of in het verleden gereden hebben in 
dienst van een hulpdienst zoals de politie, brandweer of ambulancedienst. Voor 
oldtimers geldt dat ze herkenbaar moeten zijn als hulpverleningsvoertuig. Uiteraard 
zijn niet alleen “zwaailicht en sirene” voertuigen welkom op 112 On Wheels maar 
bijvoorbeeld ook voertuigen van hulpverleningspartners als Defensie, Rijkswaterstaat 
of de ANWB Wegenwacht en reddingsdiensten. 
 
Waarom zou ik naar 112 On Wheels komen ? 
Door uw deelname aan 112 On Wheels steunt u onze stichting, de Stichting Wens in 
Beweging. Daarnaast is 112 On Wheels een mooie gelegenheid om uw voertuig en 
uw bedrijf/instantie/hobby te presenteren aan het publiek. 112 On Wheels is ook een 
mooie gelegenheid om naast het publiek collega hulpverleners/verzamelaars/  
hobbyisten te ontmoeten. 
 
Kunt u een (financiële) vergoeding geven voor onze komst ? 
Een van de doelstellingen van 112 On Wheels is het inzamelen van geld voor de 
Stichting Wensambulance Limburg. Dit doen we middels het heffen van een beperkt 
entreebedrag. Met dit geld kunnen in de toekomst dan weer wensritten worden 
uitgevoerd. We willen derhalve geen (lees: zo min mogelijk) kosten maken aan het 
evenement. Het bieden van een vergoeding is derhalve niet mogelijk. 
 
Mag ik een informatie- of verkoopstand plaatsen op 112 On Wheels ? 
Indien u een informatie- of verkoopstand wilt plaatsen verzoeken wij u om via 
info@112onwheels.nl contact op te nemen zodat bekeken kan worden in hoeverre 
uw stand past binnen het onderwerp 112 en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is. 
 

 



 

Mag ik een demonstratie geven (met mijn voertuig) op 112 On Wheels ? 
Indien u een demonstratie wilt geven gaan wij uiteraard met u kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Neemt u hiervoor contact met ons op via 
deelnemers@112onwheels.nl 
Daarnaast komt er een speciale “ride along area”. Dit is een afgesloten parcours 
waar kinderen met een hulpverleningsvoertuig mee kunnen rijden. Dit parcours is niet 
geschikt voor grote voertuigen. Tijdens het evenement kunt u zich bij de organisatie 
aanmelden om gedurende een bepaald tijdsvak ritten te verzorgen in de “ride along 
area”. 
 
Zijn er faciliteiten op Greenport Venlo ? 
Tijdens 112 On Wheels zullen er toiletten aanwezig zijn op Greenport Venlo.  
Indien u elektriciteit nodig heeft dient u dit bij de aanmelding aan te geven. 
Daarnaast zullen er tegen betaling mogelijkheden zijn om iets te eten en te drinken. 
Lunchpakket wordt natuurlijk per deelnemer verstrekt. 
 
Moet ik de gehele dag bij mijn voertuig blijven ? 
Nee, dit is niet noodzakelijk. U kunt uw voertuig ook op aanwijzing van een van de 
organisatoren parkeren en uw gegevens achterlaten zodat we u in geval van nood 
kunnen bereiken. Uw voertuig dient aan het einde van het evenement echter wel 
tijdig opgehaald te worden zodat er geen voertuigen op het terrein achterblijven. 
 

 
 
Ik wil met een helikopter 112 On Wheels bezoeken, kan dat ? 
U bent uiteraard van harte welkom indien uw helikopter binnen het thema 112 past. 
Op Green Park Venlo zullen voor dit evenement enkele helispots (50x50 meter) 
gecreëerd worden. Voor meer informatie neemt u contact op met 
deelnemers@112onwheels.nl. 
 

Heeft u nog aanvullende vragen ? 
Neem dan gerust contact met ons op (info@112wheels.nl)  

of kijkt u op onze website: www.112onwheels.nl 
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