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1. Wat is de Sunset March? 

 

Ontstaan 

 

Sunset March is een initiatief van veteranen uit Overbetuwe (website: 

http://www.veteranenoverbetuwe.nl). Tijdens een bijeenkomst van VeteranenOverbetuwe 

op 27 september 2014 heeft Tim Ruijling het idee gelanceerd om te kijken naar de 

mogelijkheden het lichtmonument “Lights Crossing” op de nieuwe stadsbrug “De Oversteek” 

in Nijmegen te benutten om een “levend” en dagelijks eerbetoon aan onze geallieerde 

bevrijders  te verwezenlijken. Dit idee viel gelijk in goede aarde en nadat de hiervoor 

benodigde website operationeel was,  is op 19 oktober 2014 de eerste Sunset March 

begonnen. De initiatiefnemers  “van het eerste uur “ zijn: Henk Hanenburg, Douwe Osinga, 

Wim van Mierlo Tim Ruijling en Dirk-Jan van Zuidam.  Naast genoemde initiatiefnemers 

bestaat het bestuur van de stichting uit George de Jongh, René Scheeres en Kees Bleijerveld.  

Sinds 11 november 2015 is Sunset March een stichting met de culturele ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) status. Voorzitter is Tim Ruijling, secretaris Kees Bleijerveld en 

penningmeester Douwe Osinga.  

 
Ondertekening stichtingsakte op 11 november 2015 

Van links naar rechts: Kees, Tim en Douwe. 

                                

Hoe werkt het? 

Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde 

militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een nieuwe 

stadsbrug gebouwd; “de Oversteek”. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 

1944, Amerikaanse militairen van US 82nd Airborne Division de Waal zijn overgestoken naar 

de noordzijde.  

 

http://www.veteranenoverbetuwe.nl/
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Panoramabeeld van de Waalcrossing (Bevrijdingsmuseum Groesbeek) 

 

 

Tijdens deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 geallieerde militairen omgekomen. Op de 

brug heeft Atelier Veldwerk een lichtmonument, genaamd “Lights Crossing”, gerealiseerd. 

Dit lichtmonument op de nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 paren lichtmasten op de 

brug, één paar voor elke gesneuvelde militair. Rond het tijdstip van zonsondergang worden 

deze lichtmasten, per paar, na elkaar ontstoken in wandeltempo. Totaal duurt het ontsteken 

bijna 12 minuten. Het eerste paar dat wordt ontstoken staat onder de zuidelijke boog van de 

brug. De omgekeerde V.  

Iedere avond loopt een veteraan de Sunset March bij zonsondergang over de brug 
van zuid naar noord. Als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt de veteraan 
mee in het tempo waarin de lichten aangaan.  

 

 
Veteraan loopt Sunset March 

 
Aan de overkant van de Waal aangekomen wordt bij het Waalcrossing monument 

“de Oversteek”, stilgestaan en de eregroet gebracht. Vaak lopen schoolklassen, 
vriendengroepen of anderszins geïnteresseerde burgers of veteranen met de veteraan van 
de dag mee over de Oversteek. Ook hebben vele “autoriteiten”, en bestuurders van 
landelijke (veteranen)organisaties, de Sunset March gelopen. Bij bijzondere gelegenheden 
en herdenkingsdata wordt de Sunset March regelmatig met grote groepen belangstellenden 
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en deelnemers gelopen. Bij bijzondere gelegenheden speelt een hoornblazer de “Last Post” 
en worden bloemen en kransen gelegd. Bijzondere data zijn : 4 en 5 mei, de 4-Daagseweek, 
20 september, 19 oktober en 11 november. 

Veteranen krijgen na afloop van hun Sunset March een uniek genummerd certificaat. 
Per dag wordt er maar één veteraan aangewezen als “loper van de dag” en wordt er dus ook 
maar één genummerd certificaat uitgereikt, ook al lopen er die dag meerdere veteranen. De 
veteranen die hebben gelopen worden opgenomen in een register. 
 
Website  
 
Op de website van de Stichting (http://www.sunsetmarch.nl) kunnen veteranen zich 
opgeven om de Sunset March te lopen. Op de website zijn tevens tal van 
wetenswaardigheden te vinden, zoals: doelstelling en werkwijze, register van 
veteranenlopers, gegevens van de stichting, ervaringen van lopers, foto’s en video’s, etc. 
 
Team Sunset March/ Team 31 
 
Voor het geval zich voor een bepaalde datum geen veteraan heeft opgegeven via de 
website, is er een groep van reservelopers geformeerd: Team Sunset March. Een lid van dit 
team loopt als reserve op dagen zonder aanmeldingen. Team Sunset March bestaat naast de 
8 bestuursleden van de stichting uit: Joey Blokland en Wim van Zijl. Totaal 10 teamleden. 
Daarnaast bestaat er een groep van enthousiaste lopers die bereid is om regelmatig als 
veteraan van de dag op te treden, deze groep van “vaste lopers” , die in principe bereid is 
(gemiddeld) 1 maal per maand te lopen, wordt Team31 genoemd. 
 
2. Activiteiten 2016 
 
Bestuursvergaderingen 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft twee maal vergaderd. Het complete bestuur is 4 maal 
bijeengekomen. Deze vergaderingen vinden plaats op zaterdagochtend bij de Intratuin in 
Elst onder het genot van een ontbijt. 
 
Samenwerking. 
 
In 2016 is met vele instanties samengewerkt. De Sunset March wordt positief benaderd. In 
de korte tijd van twee jaar is het uitgegroeid tot een gewaardeerd dagelijks eerbetoon. Een 
groot aantal, formele en informele, samenwerkingsverbanden is ontstaan. Zonder iemand 
tekort te willen doen, noemen we de Vierdaagse, het V-Fonds, Liberation Route, Drukkerij 
Herberts Elst, Militaire Muziek voor ondersteuning met hoornblazers, Bevrijdingsmuseum, 
Kersten Retail Elst, Atelier Veldwerk, Fletcher Hotels, BAM voor onderhoud en reparatie 
verlichting en vele afdelingen van de Gemeente Nijmegen.  
 
1 maart 
 
Op 1 maart 2016 is de 500e Sunset March gelopen. Om deze mijlpaal extra cachet te geven 
zijn de Commissarissen der Koning van Gelderland, Clemens Cornielje, en van Noord-

http://www.sunsetmarch.nl/
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Brabant, Wim van der Donk,  present. Het is die avond behoorlijk fris, er waait een harde 
wind en bovendien regent en hagelt het. Ondanks het bijzonder slechte weer is de tocht 
geslaagd en spreken beide Commissarissen der Koning de bereidheid uit om bij een 
volgende mijlpaal weer te lopen. 
 

 
CdK’s Gelderland en Noord-Brabant leggen krans bij Waalcrossing monument. 

 
 
 
5 maart 
 
5 maart vindt de 504e !! Sunset March plaats. Ter ere van de unieke, symbolische  
gelegenheid komt een delegatie van 504 PIR van 82nd Airborne Division, onder leiding van 
de commandant 1e Brigade van de 82e Airborne Divisie, Colonel Colin Tuley, over uit de 
Verenigde Staten. Colonel Tuley loopt als de veteraan van de dag.  
 
18 maart 
Burgemeester Carol van Eert en het gemeentebestuur van Beuningen lopen tezamen met 
vertegenwoordigers van Veteranen Platform Beuningen de Sunset March. 
 
4 en 5 mei 
Als herinnering aan de bevrijding wordt jaarlijks het bevrijdingsvuur vanuit Normandië 
lopend in estafettevorm naar Wageningen gebracht. Vanuit Wageningen wordt het 
vervolgens door estafette-teams naar verschillende locaties in het land gebracht. In 
samenwerking met de Stichting Nijmegen Global Athletics  ontvangt en bewaakt een team 
van Sunset March het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei bij het Waalcrossing 
monument. Er wordt door het team geslapen in een oude legertent, die wordt opgezet bij 
het monument.  Nadat het vuur in de nacht door Nijmeegse estafettelopers bij het 
monument is aangekomen, brandt het vuur die nacht onder bewaking van Team Sunset 
March bij het Monument. Op Bevrijdingsdag (5 mei) brengt Team Sunset March dan met een 
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historische militaire Jeep, en vergezeld door lopers van Nijmegen Global Athletics,  het vuur 
naar de festiviteitenlocatie van het Bevrijdingsfestival  in Nijmegen . 
 
 
 
10 april 
 
Exact 100 dagen vóór de 100e 4Daagse. Om extra aandacht te genereren loopt Bert van der 
Lans vandaag de Sunset March. Bert van der Lans (84) is met 68 kruisjes achter zijn naam 
recordhouder wat betreft aantal gelopen 4Daagses. Hij loopt dit jaar voor de 69e keer. 
Bovendien zal Bert van der Lans tijdens de 4Daagse, via de sponsoractie van het V-fonds en 
de 4Daagse, sponsors voor de Sunnset March werven.  
 

 
Bert v.d. Lans 

 
 
 
 
100e Vierdaagse (18 t/m 22 juli) 
 
Er bestaat een unieke samenwerking tussen de Sunset March en de Internationale 
Nijmeegse Vierdaagse. Beiden hebben een militaire achtergrond en connectie met de stad 
Nijmegen. Samenwerking ligt dus voor de hand. Dit jaar stond in het teken van de 100e 
4Daagse. Om extra aandacht voor beide evenementen te genereren en de (internationale) 
militairen de kans te geven om aan de Sunset March deel te nemen lopen op de maandag en 
dinsdag (18 en 19 juli 2016) van de 4-Daagse-week grote internationale contingenten van de 
in Kamp Heumensoord verblijvende militairen. Beide dagen worden de contingenten 
vergezeld door een groot aantal belangstellenden. Op andere wandeldagen lopen kleinere 
contingenten militairen. Tijdens deze 4-Daagse lopen wandelaars van het Veteranen 
Instituut (VI) en een drietal bestuursleden van Sunset March om geld in te zamelen voor de 
Sunset March.  
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Contingent 4daagse lopers 

 

7 september 
 
Twee bestuursleden bemannen een stand van Sunset March op de jaarlijkse veteranendag 
van de Koninklijke Luchtmacht in Eindhoven. 
  
20 september 
 
Op 20 september 2016 is het exact 72 jaar geleden dat de Waaloversteek plaatsvond. Voor 
die speciale gelegenheid is een Amerikaanse afvaardiging uitgenodigd. De afvaardiging 
wordt geleid door de voormalig Commandant van 1st Brigade 82nd Airborne Division, 
Colonel Trevor Bredenkamp . Er is tijdens deze memorabele Sunset March een bijzonder 
groot aantal belangstellenden.  

 
20 september 2016 

 
  
30 september 
 
Drie bestuursleden van Sunset March bemannen een stand tijdens de Nationale Taptoe in  
Ahoy te Rotterdam. 
 
 
15 en 16 oktober 
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Het voltallige bestuur, met hun partners, neemt deel aan een excursie naar de slagvelden 
van de Eerste Wereldoorlog  bij Ieper in België. Gielt Algra, historicus bij het Veteranen 
Instituut, treedt op als begeleider. Op zaterdagavond 15 oktober 2016 neemt het bestuur 
deel aan de zeer indrukwekkende Last Post Ceremonie in de Menenpoort. Hen valt de eer te 
beurt om die avond op te treden als erewacht. De ceremonie vindt, net als de Sunset March, 
dagelijks plaats. Er zijn maar liefst ongeveer 1500 deelnemers en belangstellenden.  
 

 
Erewacht door bestuur Sunet March tijdens Last Post ceremonie 

 
11 november 
 
11 November is Internationale Veteranendag en tevens bestaat Stichting Sunset March 1 
jaar. Voor deze gelegenheid zijn alle veteranen, die de Sunset March gelopen hebben, 
uitgenodigd de Sunset March gezamenlijk te lopen. Ongeveer 50 personen hebben aan de 
uitnodiging gehoor gegeven. Gezamenlijk wordt de Sunset March gelopen en na afloop 
wordt er nagepraat onder het genot van een drankje bij Waalhalla aan de voet van de 
Oversteek. 
 
3. Overig nieuws 2016 
 
Fondsenwerving 
 
Er vinden dit jaar twee sponsoracties plaats. JUMBO McCleane in Elst houdt een actie om 
geld voor lokale clubs in te zamelen. Dat levert €349,61 op. Dit jaar wordt een geslaagde 
gezamenlijke sponsoractie tijdens de 4-Daagse gehouden.  Via een aantal enthousiaste 4-
Daagse lopers, waaronder onze bestuursleden Tim, Wim en Kees, stroomt het geweldige 
bedrag van €1728 binnen. 
Tenslotte is Sunset March uitverkoren door de actie “Wij Zijn Nijmegen” van de gemeente 
Nijmegen. Als veelbelovend initiatief dat mensen verbindt, verdient de Stichting daarmee 
€500. De Stichting ontving twee substantiële donaties/giften. 
 
Voorlichting / Samenwerking 
 
Door bestuursleden is voorlichting over de Sunset March gegeven aan veteranenorganisaties 
in de wijde omgeving. Zo zijn er onder andere voorlichtingsbijeenkomsten geweest in: 
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Ermelo, Beneden  Leeuwen, Beuningen, Wageningen en Doetinchem. En op het Mondial 
College in Nijmegen is voor 7 groepen VMBO een presentatie verzorgd.  
Op 8 november wordt door de Voorzitter een presentatie over Sunset March gegeven in het 
gemeentehuis van Berg en Dal op een bijeenkomst van diverse organisaties uit de regio die 
zich bezighouden met herdenken en herinneren in het kader van WO II; doel is te zien hoe 
organisaties kunnen samenwerken. Ook op 2 December vindt in dit zelfde kader een 
bijeenkomst plaats om initiatieven te bundelen. Hierbij zijn 3 bestuursleden van Sunset 
March aanwezig. Deze bijeenkomst van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 
vindt plaats in het Nationaal Bevrijdingsmuseum  1944-1945 te Groesbeek.     
 
Landmacht film 
 
De Koninklijke Landmacht produceerde in november een korte clip over de Sunset March 
voor Facebook-pagina van de Koninklijke Landmacht. Na een paar dagen is de film al ruim 
21.000 Keer bekeken!!! 
 
Nieuwe Jassen 
 
Dankzij de genereuze bijdrage van Kersten Retail uit Elst wordt het gehele Team Sunset 
March in september in nieuwe jassen gestoken.  

 
9 leden van het Team in de nieuwe jassen van Kersten Retail 

Van links naar rechts: George de Jongh, Henk Hanenburg, Dirk-Jan van Zuidam Douwe Osinga, Wim van Zijl, Rene Scheeres, Kees Bleijerveld, 
Wim van Mierlo en Tim Ruijling. Ontbreekt: Joey Blokland 

 
 
 
 
 

4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 SUNSET MARCH* 
 
Inkomsten: 
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Terugstorting onjuiste vergoeding Bleijerveld:   €50,- 
Reiskosten vergoeding Stichting NCHC 1945 Wageningen  €12,16 
Actie “spek de kas van je club”  JUMBO     €349,61 
Donatie gemeente Nijmegen actie “Wij Zijn Nijmegen”   €500,- 
Opbrengst 4-Daagse sponsorloop      €1724,- 
Donaties         €1125,- + 
Totaal inkomsten t/m 27 nov:     €3760,77 
 
 
Uitgaven: 
 
Vergoeding voorgeschoten kosten Bleijerveld   €50,00 
Drukkosten         €171,20 
Kosten secretariaat       €12,65 
Vergoeding reiskosten      €32,30 
Betaling openstaande rekening Ruijling    €38,20 
Spandoek “de Oversteek”      €102,41 
Kosten rekening RABO bank      €146,42 
Kosten deurwaarder (inclusief inschrijving KvK)*   €167,62 
Fotoshoot        €42,35 
Onkosten weekend Ieper (Musea/bloemen)   €349,00 
Kosten bestuursvergadering Intratuin    €8,00 
Bevrijdingsmuseum       €19,95 
Fotoshoot        €151,25 
Aanschaf beamer       €299,00 
Profistep, aanschaf jas      €60,00 
Domeinnaam        €167,05 + 
 
Totaal uitgaven t/m 31 dec      €1817,40 
 
 
 
Saldo 20-01-16       €344,09 
Inkomsten        €3760,77 
Uitgaven        €1817,40 
Saldo 01-01-2017       €2287,46 
 
 

 
*Rekening operationeel op 18-01-2016. Overzicht t/m 27-11-2016. Er loopt een beroep tegen kosten deurwaarder. 
 
 
 
 
 

5. Planning/begroting 2017 SUNSET MARCH 
 



Jaarverslag Sunset March 2016 

Stichting Sunset March. Secretariaat: Kees Bleijerveld Dennenlaan  147, 6543JR Nijmegen.  
Mail: info@sunsetmarch.nl 
 

Planning 
Voorzien is dat op de volgende data  Sunset March activiteiten plaats vinden. Tijdens die 
evenementen worden onkosten gemaakt voor  inhuur van een hoornblazer en de aanschaf 
van bloemen/kransen: 
  
5 april: Sunset March 900 
4 en 5 mei : Bevrijdingsdag. Ontvangst/bewaking bevrijdingsvuur en speciale Sunset March 
14 juli: Sunset March 1000 
18-21 juli: Vierdaagse. Speciale Sunset Marches 
5 augustus: 82nd Division bestaat 100 jaar 
15 augustus: 82nd Airborne Division bestaat 75 jaar 
20 september: herdenking 73 jaar Waalcrossing 
11 november: Internationale Veteranendag 
 
De Sunset March wil graag deelnemen aan de Nationale Veteranendag in den Haag op  
zaterdag 24 juni 2017. In 2016 is dat nog mislukt. 
  
Begroting  
De volgende kosten zijn voor 2017 begroot: 

- Kosten website:    €170 
- Kosten bankrekening:    €165 
- Reiskosten:      €150 
- Aanschaf bloemen/kransen:   €180 
- Kosten hoornblazer    €100 
- Kosten secretariaat:     €125 
- Aanschaf rolbanieren    €250 
- Drukkosten:     €250 + 

Totaal begroting 2017    €1390 
 

 
 
 


