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Bestuur Sunset March ook bekend als Team Sunset March. 

Van links naar rechts: George de Jongh, Henk Hanenburg, Dirk-Jan van Zuidam, Douwe 

Osinga, Rene Scheeres, Wim van Zijl, Kees Bleijerveld, Wim van Mierlo, Tim Ruijling. 

Allen veteraan.  
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1. Inleiding 

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar. De Sunset March bestond in oktober 5 jaar 

en is daarmee volwassen geworden; dat werd gevierd met de uitgifte van een boek 

over de Sunset March op onze geboortedatum: 19 oktober. Het voorbije jaar stond 

ook in het teken van 75 jaar bevrijding van Zuid-Nederland. In dat kader vonden 

vele activiteiten en herdenkingen plaats. Bij een aantal was Sunset March nauw 

betrokken. Zo vonden er in de periode van 22 februari tot en met 20 september 

in samenwerking met gemeente Nijmegen 75 bijzondere Sunset Marches plaats. 

De inschrijving voor de 75 bijzondere Sunset Marches was in korte tijd volgeboekt 

en om teleurstellingen te voorkomen is voor verenigingen, scholen, besturen of 

vriendengroepen een aantal extra bijzondere Sunset Marches ingelast, de 

zogenaamde versie 2.0. Andere hoogtepunten in het jaar waren de 75e herdenking 

van de Waaloversteek op 20 september, een dag later gevolgd door een speciale 

Sunset March voor de bewoners van Nijmegen, waaraan meer dan 7500 mensen 

deelnamen. Als klap op de vuurpijl nam Tim Ruijling namens de Sunset March ook 

nog op 15 november de Traianus Award in ontvangst. 

2. Wat is Sunset March? 

Ontstaan 

Sunset March is een initiatief van een aantal veteranen uit Overbetuwe genomen 

tijdens de reguliere bijeenkomst van VeteranenOverbetuwe1 van 27 september 

2014 om het lichtmonument “Lights Crossing”2 op de nieuwe stadsbrug “De 

Oversteek” in Nijmegen te gebruiken voor een “levend” en dagelijks eerbetoon aan 

onze geallieerde bevrijders. Niet alleen als herdenking welk offer de Amerikaanse 

soldaten hier ver van huis hebben gebracht voor onze vrijheid, maar ook om een 

zichtbare brug te slaan naar alle veteranen, die in missies over de hele wereld 

hebben bijgedragen, en nog steeds bijdragen aan vrede en veiligheid. 

Dit idee viel direct in goede aarde. Nadat de hiervoor benodigde website 

operationeel was, is op zondag 19 oktober 2014 de eerste Sunset March gelopen. 

De vijf initiatiefnemers “van het eerste uur” zijn: Henk Hanenburg, Wim van Mierlo, 

Douwe Osinga, Tim Ruijling en Dirk-Jan van Zuidam. Het bestuur van de Stichting 

is kort daarna aangevuld met Kees Bleijerveld, George de Jongh, Rene Scheeres 

en Wim van Zijl. Sinds 11 november 2015 is Sunset March een Stichting met de 

culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 

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.  

 

1 https://www.veteranenoverbetuwe.nl 
2 www.atelierveldwerk.nl 



Jaarverslag Sunset March 2019  Januari 2020 

4 

Deze actie wordt gezien als één van de meest heroïsche van de Tweede 

Wereldoorlog en heeft een deel van haar bekendheid te danken aan de verfilming 

ervan in de bekende oorlogsfilm: “A Bridge Too Far”.3 

 
Panoramabeeld van de Waalcrossing (Foto Vrijheidsmuseum Groesbeek) 

Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48 Amerikaanse militairen 

omgekomen. Op de Oversteek heeft Atelier Veldwerk1 een lichtmonument, 

genaamd “Lights Crossing”, gerealiseerd. Dit lichtmonument, het grootste 

oorlogsmonument van Europa, op de nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 

paren lichtmasten op de brug, 1 paar per gesneuvelde Amerikaanse militair. Rond 

het tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar 

ontstoken in wandeltempo. In 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 op de brug van zuid naar noord. Als het eerste paar lichtmasten 

wordt ontstoken, loopt de veteraan mee in het tempo waarin de lichten aangaan. 

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

“de Oversteek” stilgestaan en de eregroet gebracht. Grondbeginsel van de Sunset 

March is en blijft dat de “March” te allen tijde Waardig en Respectvol in stilte 

geschiedt. Veteranen krijgen, als “Veteraan van de Dag”, na afloop van hun eerste 

Sunset March, een uniek genummerd certificaat. Per dag kan slechts één veteraan 

“Veteraan van de Dag” zijn, en er wordt per dag en per veteraan maar één 

genummerd certificaat uitgereikt. Ook al lopen er die dag meerdere veteranen of 

loopt een veteraan meerdere keren als “Veteraan van de Dag”. Heel bijzonder is 

het dat vaak schoolklassen, vriendengroepen of anderszins geïnteresseerde 

burgers of veteranen, met de “Veteraan van de Dag” meelopen over de Oversteek. 

Ook lopen regelmatig “autoriteiten” en bestuurders van landelijke 

veteranenorganisaties de Sunset March. Bij bijzondere gelegenheden en op 

herdenkingsdagen wordt de Sunset March met grote groepen belangstellenden en 

deelnemers gelopen. Dan speelt een hoornblazer de “Last Post” en worden 

bloemen en kransen gelegd.  

Vaste bijzondere momenten per jaar zijn: 4 en 5 mei (Dodenherdenking en 

Bevrijdingsdag), de 4-Daagseweek, 20 september, 19 oktober (verjaardag Sunset 

March) en 11 november (Internationale Veteranendag / Remembrance Day). 

 

3 Cornelius Ryan 1974 
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Social media 

Op de website van de Sunset March (http://www.sunsetmarch.nl) kunnen 

veteranen zich opgeven om de Sunset March te lopen. Op de website is tevens een 

groot aantal wetenswaardigheden te vinden, zoals: doelstelling en werkwijze, 

register van veteranenlopers, gegevens van de stichting, ervaringen van lopers, 

foto’s en video’s. Voor het ontwerpen en actueel houden van onze website zijn de 

bestuursleden Dirk-Jan van Zuidam en Tim Ruijling verantwoordelijk. Naast de 

website is Sunset March ook actief op Facebook. Onze Facebookpagina wordt 

gebruikt voor aankondigingen, impressies en reacties met betrekking tot 

(bijzondere) Sunset Marches. Onze Facebookpagina wordt bijgehouden door het 

bestuurslid Wim van Mierlo. Op LinkedIn bestaat de groep Sunsetmarch waar 

LinkedIn-members zich voor kunnen aanmelden.  

Team Sunset March / Team31 

Om ervoor te zorgen dat op alle (maximaal 31) dagen van de maand er in ieder 

geval een veteraan de Sunset March loopt, is in 2015 Team31 opgericht naast 

Team Sunset March. Deze groep veteranen is bereid is om, indien op een bepaalde 

datum een aanmelding van een veteraan via de website achterwege blijft, een 

keer per maand als “veteraan van de dag” op te treden. De inzet van deze “vaste 

lopers” is cruciaal voor de continuïteit van de Sunset March. Het Team Sunset 

March was tot dit jaar onderdeel van Team31. Dit jaar is het bestuur (Team) 

losgekoppeld van Team31. Dit had twee redenen: de eerste en belangrijkste was 

om meer ruimte te creëren om extra vaste lopers aan te trekken. De tweede reden 

was het onderscheid duidelijk te maken tussen het bestuur (Team), met zijn 

specifieke taken en (juridische) verantwoordelijkheden en de leden van Team31 

met hun andere taken en verantwoordelijkheden. De 9 extra posities die hiermee 

gecreëerd werden, zijn ook direct allemaal weer opgevuld met nieuwe leden. Het 

jongste lid is 32 jaar en het oudste over de 80. De leden komen voornamelijk uit 

de Nijmeegse regio, maar ook verder weg, zoals Zwolle, Dronten en Eindhoven. 

Afgelopen jaar heeft voor het eerst een lid van Team 31 afscheid genomen. Theo 

Mevis werd namens de Sunset March van harte bedankt voor zijn 

onvoorwaardelijke inzet. Team31 heeft inmiddels drie leden met een buitenlandse 

nationaliteit en bestaat uit: 

1. Björn Andreassen (N) 12. Bastiaan van Es  22. Theo Neijenhuis 

2. Willem Baardman 13. Patrick van Es  23. Okke Jan Oosterhoff 

3. Paul inden Bosch 14. Derk Finke  24. Jo Quaedvlieg 

4. Max Bozon  15. Dick Hesse  25. Antoine van Rijsbergen 

5. Denise Caspers (US) 16. Jurgen Janssen  26. Dennis van der Stroom 

6. Laurent Cecillon (F) 17. Alinda van der Kooi 27. Jan Timmermans 

7. Hans Cuper  18. Piet Koremans  28. Bert van der Vegte 

8. Henk Deelen  19. Paul van der Laak 29. Rob Vogel  

9. Pieter Derks  20. Coert Langenhuijzen 30. Co Willemsen 

10. Cees van Doorn  21. Anang Melis  31. Jos IJkhout 

11. Jorg Elfrink 
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Groepsfoto deelnemers bijeenkomst team 31 op 19 januari 

Zoals inmiddels traditie is geworden werd er op de derde zaterdag van januari een 

gezellig samenzijn met ontbijt voor de leden van Team31 georganiseerd bij 

Fletcher Hotel Erica in Berg en Dal. Marcel Hoogenboom, manager van Hotel Erica, 

vertelde zijn aangrijpende verhaal over de belevenissen van zijn familie tijdens 

WOII. Er werd een lezing verzorgd door Dorine Steenbergen over de 

totstandkoming van het boek “De Oversteek” en Rino Lafranceschina van de 

onderhoudscombinatie van “De Oversteek” legde uit hoe het onderhoud aan de 

brug (en de verlichting) is georganiseerd. Rudy Luijters van Atelier Veldwerk 

vertelde de totstandkoming en achtergronden van het Lichtmonument “Lights 

Crossing”. Tenslotte werd door Soraya van Weereld van de Veteranenshop het 

nieuwe veteranentenue geshowd en uitgelegd hoe men aan een veteranentenue 

kan komen. Al met al: dankzij goed gastheerschap van Marcel Hoogenboom van 

Fletcher Hotel Erica in Berg en Dal was het een nuttige en gezellige bijeenkomst. 

3. “Veteraan van de dag” in 2019  

In het afgelopen jaar is er weer een groot aantal “unieke” veteranen van de dag 

aan de lijst toegevoegd. Totaal 150. 

4. Activiteiten en bijzonderheden 2019 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur is in 2019 4 maal bijeengekomen om te vergaderen. Deze 

vergaderingen vonden plaats op zaterdagochtend 11 maart, 26 juli, 14 september 

en 14 december in de vergaderruimte bij Dirksen Opleidingen te Elst. Daarnaast 

heeft het Dagelijks Bestuur (DB = voorzitter, penningmeester en secretaris) 3 keer 

vergaderd, te weten op 16 februari, 13 juli en 30 november bij HANOS in 

Nijmegen.  
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Samenwerking 

Dit jaar werden de activiteiten van de Sunset March weer ondersteund door een 

groot aantal instanties en organisaties. Bestaande samenwerkingsverbanden 

werden gecontinueerd en bestendigd, andere werden nieuw leven ingeblazen. 

Dankzij giften, sponsoring en donaties konden ook dit jaar weer alle geplande 

activiteiten plaatsvinden. Ondanks de (soms genereuze) giften/donaties kunnen 

niet alle activiteiten uit de kas van de Stichting worden bekostigd; eigen bijdragen 

voor sommige activiteiten of aan kleding blijven noodzakelijk. Onze sponsors en 

partners zijn: 

➢ Pro-Intell Security Solutions 

➢ Veteranen Instituut 

➢ Jaleesa Derksen Fotografie 

➢ VFonds 

➢ Stichting De 4Daagse 

➢ Liberation Route Europe 

➢ Drukkerij Herberts Elst 

➢ Quo Vadis Uitgeverij 

➢ Commandant Militaire Muziek 

Krijgsmacht 

➢ Kersten Retail Elst 

➢ VSI 

➢ SIDN 

➢ Stichting Friendship Albany 

Nijmegen 

➢ Atelier Veldwerk 

➢ Fletcher Hotels Berg en Dal 

➢ BAM Infra 

➢ Dutch Veteran Bikers Association 

➢ Dirksen Opleidingen, Elst 

➢ Maaike van Helmond 

➢ Veteranen Overbetuwe 

➢ Stichting Veteranen De Liemers 

➢ Gemeente Overbetuwe 

➢ 11e Luchtmobiele Brigade, A 

Compagnie 

➢ 82nd Airborne Division 

➢ Gemeente Nijmegen 

➢ Dedicated Fashion, Nijmegen 

➢ Karel Doorman Fonds 

➢ Gilde Nijmegen 

➢ Gelderland Herdenkt 

➢ Openbare Basisschool De 

Oversteek 

Nijmegen 75 jaar Bevrijding  

In 2019 werd gevierd dat 75 jaar geleden een groot deel van Zuid-Nederland 

bevrijd werd van de bezetter. Op 20 september 1944 werd Nijmegen door de 

geallieerden, ten koste van grote verliezen, bevrijd. Om dit te herdenken heeft 

gemeente Nijmegen het plan opgevat om, in samenwerking met de Sunset March 

75 bijzondere Sunset Marches te organiseren, in periode tussen 22 februari (de 

datum dat Nijmegen in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikaanse 

luchtmacht en er vele honderden slachtoffers vielen) en 20 september (de datum 

van de Waaloversteek in 1944). Voor die bijzondere Sunset Marches hebben zich 

vele verenigingen, gemeentebesturen, vriendengroepen, families, en dergelijke 

aangemeld. Deze groepen werden door een begeleider van Team 31 begeleid. Van 

alle groepen zijn foto’s gemaakt en deze zijn in het boek Sunset March opgenomen. 

De belangstelling voor de bijzondere Sunset Marches was zo groot dat er veel meer 

dan 75 aanmeldingen waren. Om teleurstelling bij deze extra groepen te 

voorkomen werden ook voor hen bijzondere Sunset Marches georganiseerd. Zij 

werden door gidsen van het Nijmeegs Stadsgilde deskundig begeleid. Van deze 

bijzondere Marches zijn ook professionele foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn buiten 

het boek gebleven, maar wel met bijbehorend certificaat verstuurd.  
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150 jaar Geneeskundige Troepen 

In 2019 bestond het Regiment Geneeskundige Troepen 150 jaar. In die periode 

zijn tijdens (internationale) inzet van de Geneeskundige Troepen op 53 data 71 

militairen omgekomen. Op deze 53 data in 2019 heeft elke dag een veteraan van 

het Regiment Geneeskundige Troepen als “Veteraan van de Dag” gelopen. Ter 

afsluiting van dit zeer geslaagde en gewaardeerde initiatief liep op 8 december een 

grote groep veteranen van de Geneeskundige Troepen.  

Bijzondere marsdata 

Iedere dag op een ander tijdstip, afhankelijk van het tijdstip van zonsondergang, 

waren er ook in 2019 weer 365 Sunset Marches. Steeds minder komt het voor dat 

de veteraan van de dag als enige de oversteek maakt. Bijna dagelijks zijn er 

“aansluiters” en heel veel geplande Marches werden in (veteranen) 

verenigingsverband gelopen. Elk jaar vinden er bijzondere Sunset Marches plaats. 

Dit jaar waren het er echter wel heel veel. Dit kwam met name door de twee 

bijzondere initiatieven die hierboven separaat benoemd zijn. Het zou te ver voeren 

om in dit verslag alle bijzondere Sunset Marches te benoemen. Enkele memorabele 

Sunset Marches met bijzondere deelnemers waren onder andere:  

11 februari: Tweede Kamerlid Hanke Bruins-Slot loopt de Sunset March. 

22 februari:  herdenking bombardement op Nijmegen en vervolgens deelname 

aan Sunset March door een civiele delegatie uit Kleve, Duitsland, 

waaronder de Nederlandse Consul en een internationale militaire 

delegatie van CAOC, JAPCC en Luftwaffekommando Nord onder 

leiding van Generalmajor Huhn. 

23 februari:  De eerste van 75 Bijzondere Sunset Marches ter gelegenheid van 

75 jaar Vrijheid wordt gelopen door leden van de gemeenteraad 

van Nijmegen met burgemeester Hubert Bruls. Ook loopt deze 

dag gelijk de tweede groep in dit kader: veteranen van het Korps 

Gele Rijders.  

12 maart:  Niagara University History Department students 

13 maart:  Burgmeesters en wethouders van gemeenten Beuningen, Druten 

en Wijchen. 

23 april:  Heel bijzonder vanwege de mooie uitdossing was de deelname 

van het Sint Gregorius Gilde uit Heumen. 

25 april:  meer dan 100 deelnemers van de VEVA opleiding van het Dulon 

College in Ede 

4 mei:  een groep van ongeveer 100 bewoners van Nijmegen West. 

17 mei:  grote groep Amerikaanse Rivier-cruise toeristen (alumni van 

Princeton en Yale University) 

4 juni:  Vier Amerikaanse WO II veteranen lopen onder grote 

belangstelling overdag een bijzondere Sunset March. De namen 

van de vier zijn: Gordon D. Monson, Harry Miller, Cifford Stump 

en Thomas Lucas. De eerste drie waren daadwerkelijk ingezet bij 

de gevechten om de Nijmeegse Waalbrug. 
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26 juni:  Provinciale staten van Gelderland met de Commissaris van de 

koning John Berends. 

27 juni:  Grote groep KMA-cadetten met voormalig Commandant Der 

Strijdkrachten Peter van Uhm. 

15 juli:  inmiddels traditie; op de maandagavond voor aanvang van de 4-

Daagse nemen militaire detachementen uit onder andere USA, 

Duitsland, Canada, Groot-Brittannië en Nederland deel aan de 

Sunset March. 

Foto bijzondere Sunset March 15 juli 

5 september:  Burgemeester en wethouders gemeente Lingewaard 

14 september: Burgemeester en gemeenteraad Overbetuwe 

19 september: Als laatste van de 75 bijzondere Sunset Marches lopen alle 

contactpersonen van de bijzondere Sunset Marches. Bijzondere 

gasten zijn onder andere de Ambassadeur van de USA: Pete 

Hoekstra, Burgemeester Bruls, Chloe Gavin (dochter van 

Generaal-majoor J. Gavin) en generaal Richard Clarke, 

Commandant van de US Special Operations Command 

20 september: 75 jaar na de Waalcrossing lopen Team Sunset March en een 

delegatie van 504 PIR gezamenlijk de Sunset March. 

21 september: 7500 Nijmegenaren vieren de Vrijheid tijdens een bijzondere 

Sunset March. 

8 december:  Laatste Sunset March in het kader van 150 jaar Geneeskundige 

Troepen. 
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Overige gebeurtenissen 

Media  

De Sunset March heeft in 2019 veel aandacht gekregen in de lokale, regionale en 

internationale media. Deels is dat een gevolg van de 75 bijzondere Sunset 

Marches. De speciale Sunset March van 21 september, het vijfjarig bestaan en de 

boekpresentatie op 19 oktober zijn andere onderwerpen die aandacht hebben 

gegenereerd.  

Overleg fora 

Leden van het bestuur vergaderden regelmatig in externe fora, onder andere bij: 

➢ Gemeente Nijmegen: over meerdere onderwerpen, maar dit jaar vooral over 

75 bijzondere Sunset Marches 

➢ Gelderland Herdenkt: meerdere malen bij discussies en presentaties over 

dit onderwerp aanwezig geweest (zoals in Arnhem en Groesbeek) 

Herdenkingen 

Leden van het bestuur waren onder andere aanwezig bij de volgende 

herdenkingen: 

8 februari:  herdenking “Operatie Veritable” op Canadese begraafplaats 

Groesbeek 

5 mei:  Wageningen: Bevrijdingsfestival. 

17 september:  Kranenburg (D) herdenking “Hass tötet, Liebe versöhnt“. 

20 september:  Waalcrossing herdenking. Op de Oosterhoutse dijk vindt jaarlijks 

een herdenking van de Waalcrossing plaats. Dit jaar werd de 

herdenking groots aangepakt door de gemeente Nijmegen en 

waren er vele genodigden, waaronder de US Ambassadeur Pete 

Hoekstra, General D. Clarke, burgemeester Bruls, Chloe Gavin 

(dochter van Generaal-majoor James Gavin) en zelfs nog een 

aantal WOII-veteranen of hun vertegenwoordigers. Orange 

Lanyards (Oranje Koorden verbonden aan de Militaire 

Willemsorde) werden namens de Nederlandse Regering uitgereikt 

aan enkele WO II veteranen of hun vertegenwoordigers. Leden 

van de Sunset March vervulden bij de ceremonie een belangrijke 

rol.  
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Boekpresentatie 

Op 19 oktober werd in het stadhuis van Nijmegen het boek “Sunset March, brug 

tussen heden en oorlogsverleden” gepresenteerd.  

De geslaagde presentatie werd door ruim 

100 genodigden bijgewoond. De presentatie 

was in handen van de bekende Nijmeegse 

journalist Rob Jaspers. Er waren korte 

presentaties van Freddy Heinzel, honorair 

consul der Nederlanden in Kleve (D), Leo van 

Bergen en Lieutenant Colonel Ryan Jerke van 

de Amerikaanse Ambassade. Het boek is 

uitgegeven door Quo Vadis (QV) Uitgeverij 

en geschreven door Joris-Jan Voermans. 

Foto’s in het boek zijn gemaakt door onze “eigen” fotografe Jaleesa Derksen. Het 

eerste boek werd aangeboden aan Burgemeester Bruls van Nijmegen. Een deel 

van de opbrengst van het boek vloeit naar de kas van de Stichting Sunset March. 

Het boek is te koop in de boekhandels in Nijmegen en omgeving en via de website 

van QV uitgeverij (https://www.uitgeverijqv.nl/product/sunset-march/).  

Traianus Award 

15 november; door de Nijmeegse ondernemers 

wordt jaarlijks de Traianus Award uitgereikt aan 

een in het oog springend initiatief dat nooit 

verkozen kan worden tot “Ondernemer van het 

Jaar”. Dit jaar viel de geweldige eer te beurt aan 

onze voorzitter Tim Ruijling en de Sunset March. 

 

 

 

 

 

Voorlichtingen 

Het Promotieteam heeft, naast het verzorgen van diverse presentaties op scholen 

in de omgeving, in wisselende samenstelling voorlichting gegeven bij de volgende 

gelegenheden:  

5 mei:  Bevrijdingsfestival Wageningen,  

28 juni:  Veteranendag Nijmegen, 

29 juni:  Nationale Veteranendag in Den Haag,  

11 september:  Veteranendag Koninklijke Luchtmacht in Eindhoven ,  

28 september:  grote 5-jaarlijkse UNIFIL reünie in Breda,  

4 oktober:  Veteranendag Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. 

about:blank
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5. Financiën 2019 

Stichting Sunset March heeft een aantal vaste jaarlijkse kosten. Dat zijn vooral de 

kosten voor domeinnamen en de website, het aanhouden van een specifieke 

bankrekening voor de ANBI-status, bloemen en kransen voor herdenkingen en 

promotionele activiteiten. De overige uitgaven zijn variabel en worden jaarlijks 

bijgesteld en bepaald door het bestuur. Financieel is 2019 door de Stichting gezond 

afgesloten. Naast een vast jaarlijks sponsorbedrag van onze partner Pro-Intell 

Security Solutions, en van SIDN, waren er diverse substantiële particuliere 

bijdragen en ondersteuning op materieel vlak van de gemeente Nijmegen. Ook 

deelname aan de Clubkas Campagne van de RABO-bank leverde ook dit jaar weer 

een bijdrage aan onze kas op.  

6. Vooruitblik 2020 

Ook 2020 zal vooral in het teken staan van 75 jaar Vrijheid in Nederland. Het 

komend jaar zal Sunset March op verschillende wijzen aan het thema “Vrijheid” 

aandacht besteden. Ook onze Oosterburen gaan hierbij een rol spelen. De basis 

voor de Sunset March zal blijven bestaan uit 366 keer het dagelijks eerbetoon 

langs de 48 lichtmasten en de groet bij het monument. 

Hieronder de planning van een aantal evenementen: 

18 januari:  Bijeenkomst Team31 bij Fletcher Hotel Erica.  

4 en 5 mei:  Bevrijdingsvuur ontvangen en informele dodenherdenking. Met 

geplande deelname van lopers uit Nederland en Duitsland.  

20 juli:  groot internationaal militair detachement voorafgaand aan de 

104e 4-Daagse. 

20 september:  de 76e herdenking van de Waalcrossing. 

19 oktober:  de 6e verjaardag van de Sunset March. 

11 november:  Internationale Veteranendag. 
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