
 

 

 

 

SUNSET MARCH 

 
JAARVERSLAG 2022 
Sunset March #2632 tot en met #2996 

 

 

  



Jaarverslag Sunset March 2022  januari 2023 

 

2 

Colofon  

 

Dit jaarverslag is een uitgave van de 

Stichting Sunset March  

 

Secretariaat:  

Stichting Sunset March,  

p/a Dennenstraat 147, 

6543 JR Nijmegen 

 

Redactie: 

Kees Bleijerveld 

Vormgeving: 

Dirk-Jan van Zuidam 

 

Foto op voorpagina:  

Zilveren erepenning van Nijmegen, op 

26 maart 2022 uitgereikt door de 

Burgemeester van Nijmegen tijdens de 

jaarlijkse Team31 bijeenkomst. (foto: 

Kees Bleijerveld) 

Inhoud 

 

1. Inleiding ..................................................... 3 

2. Wat is Sunset March? ................................... 3 

3. Veteranen in 2022 als “Veteraan van de Dag”. 5 

4. Onderhoudwerkzaamheden in 2022 ............... 6 

5. Activiteiten 2022 ......................................... 7 

6. Media ....................................................... 12 

7. Financiën 2022 .......................................... 13 

8. Vooruitblik 2023 ........................................ 13 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Vernieuwde plaquette op de brug "De Oversteek" met uitzicht op de Waalbrug (foto Kees Bleijerveld) 
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1. Inleiding 

Het begin van het jaar 2022 stond nog even in het teken van COVID-19 maar na een korte 

periode werden veel beperkende maatregelen met betrekking tot dit virus opgeheven en 

konden gelukkig bijna alle activiteiten van de Sunset March doorgang vinden zoals gepland. 

Na twee jaar van terughoudendheid mochten we eindelijk weer als vanouds alleen, of met 

kleine en grotere groepen de Oversteek op. Buiten onze “core business”: de 365 dagelijkse 

Sunset Marches, waren er dit jaar genoeg andere bijzonderheden te vermelden. Enkele 

hoogtepunten van het afgelopen jaar: aantreden van de nieuwe voorzitter, uitreiking van 

de Zilveren Erepenning met bijbehorende gouden Waalbrugspeld, uitreiking van het 

Certificate Of Appreciation door de Amerikaanse Ambassade aan Tim Ruijling, een 

Vredesweek vol activiteiten in september, onthulling van een LRE-Vector bij de Oversteek 

en niet te vergeten de geheel vernieuwde en minder storingsgevoelige verlichting van het 

lichtmonument “Lights Crossing”.  

2. Wat is Sunset March? 

Ontstaan 

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

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

Veteranen Overbetuwe op 27 september 2014 is het plan geboren om te kijken of het 

mogelijk was het lichtmonument “Lights Crossing”1 op de nieuwe stadsbrug “De Oversteek” 

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

bevrijders te verwezenlijken. Dit initiatief is gericht op het herdenken welk offer de 

Amerikaanse soldaten hier ver van huis hebben gebracht voor onze vrijheid. Het is er ook 

in het bijzonder op gericht 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 en, 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 verder aangevuld met Kees 

Bleijerveld, George de Jongh, René Scheeres, Wim van Zijl en Peter Grotens. Sinds 11 

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

Beogende Instelling) status. In 2020 is de Sunset March opgenomen in het Netwerk 

Immaterieel Erfgoed Nederland. Immaterieel Erfgoed Nederland is een verzameling 

cultuuruitingen, die door gemeenschappen worden beleefd als erfgoed en een gevoel van 

identiteit en continuïteit geven. 

Hoe werkt het? 

In Nijmegen is in 2013 een nieuwe stadsbrug gebouwd; “de Oversteek”. Vlakbij en over 

het deel van de Waal waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen van US 82nd 

Airborne Division de Waal zijn overgestoken naar de noordzijde. 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 van Cornelius 

Ryan: “A Bridge Too Far”. 

Tijdens deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 Amerikaanse militairen omgekomen. Op 

de Oversteek 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, 1 paar per gesneuvelde Amerikaanse militair. Rond het tijdstip 

 

1 Kunstwerk door Atelier Veldwerk 
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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. 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 regelmatig met grote groepen belangstellenden en deelnemers gelopen. Dan speelt, 

bij het monument, een hoornblazer het signaal Taptoe en worden bloemen en kransen 

gelegd. Vaste bijzondere momenten per jaar zijn: 22 februari voor een Duitse delegatie, 

op 4 en 5 mei (Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), de Vierdaagseweek, 20 september, 

19 oktober (verjaardag Sunset March) en 11 november (Internationale Veteranendag/ 

Remembrance Day). 

Veteranen, die zijn aangemeld als “Veteraan van de Dag”, krijgen 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 maar één genummerd certificaat uitgereikt, 

ook al lopen er die dag meerdere veteranen. 

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. 

Sunset March is ook actief op Facebook. De Facebookpagina wordt gebruikt voor 

aankondigingen, impressies en reacties over (bijzondere) Sunset Marches. Op Linkedin 

bestaat de groep Sunsetmarch waar LinkedIn members zich voor kunnen aanmelden.  

Bestuur en Team31 

Het bestuur bestaat uit 10 personen, waaronder de 5 “Founding Fathers”. Op 25 februari 

vond tijdens een speciale bestuursvergadering de reeds aangekondigde overdracht van het 

voorzitterschap plaats. Tim Ruijling droeg figuurlijk de hamer over aan Peter Grotens. Tim 

blijft vooralsnog als vicevoorzitter deel uitmaken van het (dagelijks) bestuur. Het bestuur 

zorgt voor de coördinatie, planning en aansturing van alle activiteiten. Tevens bewaakt zij 

de grondbeginselen van de Sunset March. Indien op een bepaalde datum een aanmelding 

van een veteraan via de website achterwege blijft, loopt een reserve uit het bestuur of 

iemand uit Team31. Team31 is een groep veteranen (31) die bereid is om regelmatig als 

veteraan van de dag op te treden. Deze groep “vaste lopers” is essentieel voor het 

(voort)bestaan van de Sunset March. Zij komen grotendeels uit de regio Nijmegen, maar 

er zijn ook actieve leden uit bijvoorbeeld Zwolle, Dronten en Zevenbergen. Er bestaat 

inmiddels een wachtlijst voor lidmaatschap van Team31. Namen van de leden van Team31 

zijn op de website te vinden. Team31 heeft een internationaal tintje met een Duitse, Franse 

en een Noorse veteraan. Afgelopen jaar traden twee leden van Team 31, waaronder een 

Amerikaanse, terug vanwege hun verhuizing. Ter vervanging stelt het bestuur komend 

jaar twee nieuwe leden uit de wachtlijst aan. 
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Figuur 2: Groepsfoto  in de tuin van Fletcherhotel Erica met Burgemeester Bruls tijdens Team31 dag, na uitreiking 
Erepenning (foto: Henk Baron) 

Op de derde zaterdag van januari vindt 

traditiegetrouw een Team31 dag plaats in Fletcher 

Hotel Erica in Berg en Dal. Deze bijeenkomst is de 

dag dat alle direct bij de Sunset March betrokkenen 

elkaar (weer) eens in een informele setting kunnen 

ontmoeten. Omdat er afgelopen januari nog corona-

beperkingen golden is deze bijeenkomst op 26 maart 

gehouden. De bijeenkomst kreeg een zeer bijzonder 

tintje door het onverwachte bezoek van 

burgemeester Hubert Bruls die de Zilveren 

Erepenning met bijbehorende gouden Waalbrugspeld 

kwam uitreiken. Daarna vertelde de heer Wiel 

Lenders (Directeur Vrijheidsmuseum) over de 

totstandkoming van het nieuwe Vrijheidsmuseum in 

Groesbeek en over de rol van het WOII infocentrum 

in Nijmegen. Daarna was de vloer voor 

veteranenechtpaar Hendrik-Jan en Jacqueline van 

Tilburg-van Griensven die over hun betrokkenheid bij 

de veteranengemeenschap vertelden en wat het 

inhoudt om veteranen-vrijwilliger te zijn. Kortom: 

het was weer een geslaagde bijeenkomst.  

3. Veteranen in 2022 als “Veteraan van de Dag”. 

De veteraan die zich via de website aanmeldt om op een van de 365 (of 366) dagen te 

lopen wordt “Veteraan van de Dag” genoemd. Van 1 januari tot en met 31 december 2022 

hebben 93 veteranen, die niet eerder een certificaat hebben ontvangen, zich aangemeld 

als “Veteraan van de Dag”. Iedere veteraan die voor het eerst de Sunset March als 

 

Figuur 3: Erepenning van Nijmegen en bijbehorende 
oorkonde (foto Peter Grotens) 
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“Veteraan van de Dag” loopt krijgt een uniek certificaat uitgereikt, met een uniek nummer, 

naam, de datum van zijn of haar Sunset March en het tijdstip. Dat wordt via de mail 

toegezonden. Op de website staan in een apart register de namen van alle veteranen van 

de dag en hun nationaliteit vermeld. Op 4 januari 2022 liep de eerste “nieuwe” veteraan 

(Patrick de Groot), die certificaatnummer 655 heeft ontvangen. Op 29 december liep de 

laatste van het jaar 2022 (Dolf Klijn), deze heeft certificaat 747 ontvangen. Het percentage 

veteranen dat een certificaat heeft ontvangen steeg hiermee van 18 % in 2020 en bijna 

20 % in 2021, beide coronajaren, weer naar een “normaal” niveau van ongeveer 25 % van 

het totaal aantal Sunset Marches. In de gehele bestaansperiode van de Sunset March 

(2996 dagen op 31 december 2022) zijn er 747 certificaten uitgegeven.  

4. Onderhoudwerkzaamheden in 2022 

Dijkverzwaring Oosterhoutsedijk  

Op de Oosterhoutsedijk, nabij de Oversteek, bevindt zich het Waalcrossingmonument, 

waar, als afsluiting van de Sunset March, de eregroet wordt gebracht. Na afloop van zomer 

2021 zijn er dijkverstevigingswerkzaamheden aan de Oosterhoutsedijk begonnen. De 

werkzaamheden hebben het grootste deel van 2022 voortgeduurd. De dijk was alleen via 

een hek met een cijferslot te betreden. Door de werkzaamheden was de dijk voor het 

grootste deel van het jaar moeilijk of slecht begaanbaar. De veteraan van de dag kreeg de 

cijfercombinatie zodat de Sunset March ceremonieel kon worden afgesloten bij het 

monument. Er was gedurende de werkzaamheden goed overleg met gemeente Nijmegen 

en de uitvoerders. Tijdens bijzondere Sunset Marches werd, na overleg, door de 

uitvoerders het monument vrijgehouden. Eind van de zomer/begin van de herfst (juist 

vóór 20 september) zijn de werkzaamheden afgerond en zijn de hekken weggehaald.  

 

Figuur 4: Werkzaamheden rondom het monument tijdens de dijkverzwaring (foto: Henk Hanenburg/Douwe Osinga) 

Onderhoud aan de brug “De Oversteek” 

Van 27 juli tot 29 augustus heeft de BAM groot onderhoud uitgevoerd aan de brug. Tijdens 

de werkzaamheden is ook de verlichting van het lichtmonument “Lights Crossing” 

aangepakt en vernieuwd. Het systeem is voorzien van dubbele zekering en de bestaande 

verstoringen in het systeem zijn verholpen en de aanstraalverlichting is hersteld. 

Bovendien is de timer gereset, zodat vanaf dat moment alle Sunset Marches ook exact op 

de op de website vermelde tijd aanvangen, hetgeen voorheen niet het geval was. Een hele 

verbetering met, en dat is het belangrijkst, aanzienlijk minder kans op uitval door 

storingen. Bovendien is de plaquette op de brug, die voor de 2e keer vernield was, weer 

hersteld en op brug gemonteerd. Zo kunnen we met een vernieuwd en verhoogd wegdek 

en parkeerplaats, een verbeterde verlichting en een nieuwe plaquette tevreden zijn over 

goed onderhoud en kunnen we de komende jaren in een omgeving die weer aan de eisen 

van de tijd voldoet onze dagelijkse ceremonie houden.  



Jaarverslag Sunset March 2022  januari 2023 

 

7 

5. Activiteiten 2022 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur is afgelopen jaar 5 maal bijeengekomen om te vergaderen. Deze 

vergaderingen vonden plaats op de zaterdagen 12 februari, 23 april, 20 augustus en 29 

oktober. Bovendien vond er een speciale vergadering plaats op vrijdag 25 februari; toen 

werd officieel het voorzitterschap door Tim Ruijling overgedragen aan Peter Grotens. Alle 

vergaderingen vonden wederom onder volle tevredenheid plaats bij onze sponsor Dirksen 

Opleidingen te Elst. 

Het Dagelijks Bestuur heeft vergaderd op 5 februari, 16 april en 20 oktober. 

Samenwerking 

Ook dit jaar zijn de activiteiten van de Sunset March weer ondersteund door een groot 

aantal instanties en organisaties. Bestaande samenwerkingsverbanden zijn gecontinueerd 

en bestendigd, andere nieuw leven ingeblazen. Dankzij giften, sponsoring en donaties 

konden ook dit jaar weer alle geplande activiteiten plaatsvinden. Wij zijn onze sponsors en 

partners daar natuurlijk weer uiterst erkentelijk voor en hopen vanzelfsprekend op een 

voortzetting van de relatie.  

 

Onze sponsors en partners zijn: 

➢ Veteranen Instituut 

➢ Dirksen Opleidingen  

➢ Comenius Leergang 

➢ Jaleesa Derksen Fotografie 

➢ VFonds  

➢ Stichting De 4Daagse  

➢ Liberation Route Europe  

➢ Militaire Muziek Krijgsmacht  

➢ Kersten Retail Elst  

➢ VSI  

➢ Stichting Friendship Albany Nijmegen 

➢ Atelier Veldwerk 

➢ Fletcher Hotels Berg en Dal 

➢ BAM Infra 

➢ 11e Luchtmobiele Brigade 

➢ 82nd Airborne Division 

➢ Honorair Consul in Kleve Duitsland 

➢ en vele afdelingen van de Gemeente 

Nijmegen. 

 

Bijzondere Sunset Marches en bijzondere data 

Elke dag, in weer en wind, zijn er ook in 2022 weer 365 Sunset Marches gelopen. Hoewel 

dit jaar nauwelijks gehinderd door COVID-beperkingen waren de afsluiting van en de 

werkzaamheden aan de Oosterhoutsedijk tot medio september nog wel een beperkende 

factor. Onderstaand een greep uit de vermeldenswaardige Sunset Marches in 2022: 

✓ 21 februari: Een grote delegatie van Team31 en bestuur lopen ter gelegenheid van het 

afscheid van Tim Ruijling als voorzitter. 

✓ 22 februari. Ook dit jaar liep weer een grote Duitse delegatie van de business club 

Kleve in gezelschap van een afvaardiging internationale militairen uit Uedem(D) en 

Kalkar(D), die eerder op de dag ook een krans hadden gelegd bij het monument De 

Schommel, ter herinnering aan het bombardement van 22-2-1944.  
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Figuur 5: Kranslegging bij het monument door Duitse Delegatie ter herinnering aan het vergissingsbombardement op 22 
februari 1944 (links op de foto Team31lid Michael Pollmann) (foto: José de Baan) 

✓ Op 25 februari vond tijdens een speciale bestuursvergadering de officiële overdracht 

van het voorzitterschap van de Stichting Sunset March plaats. 

✓ Op 26 maart vond de (vanwege COVID19) uitgestelde jaarlijkse bijeenkomst van Team 

31 en het bestuur plaats. Hierbij werd door burgemeester Bruls van Nijmegen de 

zilveren erepenning van de stad Nijmegen en de bijbehorende gouden Waalbrugspeld 

uitgereikt aan de Sunset March.  

 

Figuur 6: Uitreiking erepenning van de Gemeente Nijmegen door Burgemeester Bruls aan Peter Grotens (foto: George de 
Jongh) 

✓ Op 11 april heeft een delegatie van de Radboud Universiteit en Radboud UMC, onder 

aanvoering van rector magnificus Han van Krieken, de Sunset March gelopen en 

waardig afgesloten. Op 11 april wordt herdacht dat de Duitse bezetter op die dag in 

1943 de universiteit sloot omdat het personeel zich niet loyaal naar de bezetter toonde. 
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✓ 19 april. De afgetreden voorzitter, Tim Ruijling ontvangt tijdens een bijeenkomst ter 

gelegenheid van de Dutch American Friendship Day van de Amerikaanse Ambassade in 

Wassenaar voor zijn verdiensten als oprichter van de Sunset March het “Certificate of 

Appreciation”. 

 

Figuur 7: Uitreiking Certificate of Appreciation aan Tim Ruijling door de Chargé d’Affairs, mevr. Marja Verloop (foto: Peter 
Grotens) 

✓ 4 mei. Dit jaar kon er vanwege de werkzaamheden op de Oosterhoutsedijk geen 

“tentenkamp” bij het monument opgezet worden, waar het bevrijdingsvuur gewoonlijk 

de nacht voor Bevrijdingsdag wordt afgeleverd en vervolgens bewaakt totdat het de 

volgende dag vervoerd wordt naar het bevrijdingsfestival in Nijmegen. Wel vond de 

jaarlijkse dodenherdenking om 20:00 uur plaats. De loco burgemeester van Kleve (D), 

dhr. Josef Gietemann, hield een toespraak gevolgd door voormalig stadsdichteres van 

Nijmegen, mevr. Amal Karam, die een tweetal korte gedichten voorlas. Na afloop werd 

door vele aanwezigen in gepaste stilte de Sunset March gelopen. 

 

Figuur 8: 4 mei: Dodenherdenking bij het monument (Foto: Pieter Hermans). 
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✓ 7 mei. Twee voormalig Team31 leden, Denise Caspers en Jorg Elfrink geven elkaar het 

officiële ja-woord tijdens hun bruiloft in Amerika.  

 

Figuur 9: Trouwfoto voormalig Team31-leden Denise en Jorg (foto met toestemming Jorg Elfrink) 

✓ 18 juni liep een grote delegatie van ISAF veteranen.  

✓ 11 juli. De jaarlijkse Dutchbat-herdenkingsmars vond, zoals gebruikelijk, met veel 

deelnemers en onder ruime belangstelling plaats.  

✓ 18 juli. Op de maandagavond voorafgaand aan de 4Daagse liep ook dit jaar weer een 

groot internationaal detachement de Sunset March. Team31-lid Paul in den Bosch, 

tevens hoofd Protocol van de 4Daagse, verzorgt de deelname van dit grote 

internationale detachement al meerdere jaren tot ieders tevredenheid. 

✓ 9 september. Voor de eerste keer maakt de Sunset March deel uit van de door de 

Comenius leergang van de RUG georganiseerde Comenius wandeling. Onze voorzitter 

verzorgt voor de groep deelnemers een lezing over de Sunset March. 

✓ 10 september. Een delegatie van de Sunset March is aanwezig bij de onthulling van de 

Vector bij de Oversteek door de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. De Vector 

is een door de bekende kunstenaar Daniel Libeskind ontworpen kunstwerk dat op 

diverse historische plaatsen aan de Liberation Route Europe wordt geplaatst en waarop 

belangrijke informatie van deze historische plekken wordt weergegeven.  

 

Figuur 10: Vector Onthulling door Burgemeester Bruls (foto: Pieter Hermans) 
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✓ Op 20 september, de herdenkingsdag van de Waalcrossing, werd de Sunset March 

aangevoerd door Luitenant-generaal (US) Christopher T. Donahue, commandant van 

het XVIII Airborne Corps vergezeld door de dochter van Generaal Gavin, Chloe Gavin, 

en Jim Cook, de zoon van majoor Julian Cook. Er werd, zoals gebruikelijk, een 

“erecouloir” gevormd door 48 paren van 2 (ex)militairen/veteranen, een Nederlandse 

en Amerikaanse. Bij deze gedenkwaardige Sunset March waren veel belangstellenden 

aanwezig. 

✓ Op 27 september liep de gemeenteraad van Overbetuwe. 

✓ Noemenswaardig is dat op 2 oktober WWII veteraan Corporal (US) David Marshall (98) 

de Sunset March volbracht. 

✓ 12 oktober. De veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, loopt de Sunset March 

met zijn staf. 

✓ 19 oktober. Team31 lid Laurent Cecillon loopt met 60 Duitse Para’s de Sunset March 

op dezelfde dag dat ook een delegatie van het bestuur loopt ter gelegenheid van het 

8-jarig bestaan.   

✓ 11 november. Op deze internationale veteranendag liep een grote delegatie van 

Team31 samen met het bestuur. Tevens liep een grote delegatie veteranen van de 

Technische Troepen.  

✓ 18 november. Op de oprichtingsdatum van de Vereniging Vredemissie Veteranen 

Koninklijke Luchtmacht (VmvKLu) liep er weer een grote delegatie 

luchtmachtveteranen. 

Overige gebeurtenissen. 

Naast het bovenstaande overzicht was er nog een aantal zaken dat vermeldenswaard is:  

✓ In de zomer vond er gedurende meerdere weken een foto expositie plaats in een ruimte 

in winkelcentrum Molenpoort, een van de onderwerpen was de Sunset March. Meer dan 

2000 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht. 

✓ Na de uitreiking van de Zilveren erepenning en de bijbehorende gouden Waalbrugspeld 

werd besloten dat ter herinnering aan dit unieke feit alle leden kosteloos een afbeelding 

van de gouden speld op hun Sunset March-jas konden laten borduren. Bijna alle leden 

hebben hiervan gebruik gemaakt.  

 

Figuur 11: Gouden Waalbrugspeld geborduurd op de jas (foto: Peter Grotens) 
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✓ Tim Ruijling werd op 20 september benoemd tot “honorary member” van het 504 PIR 

van de 82nd Airborne Division. 

✓ Op de volgende data werden in wisselende samenstelling promotiestands bemand:  

o 5 mei: Wageningen 

o 24 juni: Veteranendag Nijmegen 

o 25 juni: nationale Veteranendag Den Haag 

o 26 september: Veteranendag Koninklijke Luchtmacht Soesterberg 

o 1 oktober: Veteranendag Koninklijke Marechaussee Apeldoorn 

o 25 november: Reünie Transportbataljon B&T Stroe 

 

Figuur 12: Promotiestand Sunset March tijdens de 5 mei viering in Wageningen (links René Scheeres, rechts Henk van 
Deelen)(foto: René Scheeres) 

✓ Voorts hebben met name de Voorzitter en de Vicevoorzitter de Sunset March, naast de 

herdenkingsperiode in september, de zogenaamde vredesweek, bij tal van andere 

relevante bijeenkomsten, vergaderingen en recepties vertegenwoordigd. 

6. Media 

De Sunset March kreeg ook dit jaar aandacht in de diverse lokale en nationale media. Een 

kort en onvolledig overzicht uit de schrijvende pers. Artikelen waarin Sunset March 

genoemd werd, verschenen onder andere in: 

✓ De Telegraaf: 22 februari en 21 april 

✓ De Gelderlander: 16 maart, 28 maart en 27 juli 

✓ De Brug: 2 april, 9 april en 6 augustus 

✓ De Wester: Nummer 2 (april) en Nummer 5 (oktober) 
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7. Financiën 2022 

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, team- en promotionele 

activiteiten. De overige kosten zijn variabel en worden jaarlijks bijgesteld en bepaald door 

het bestuur. Naast de ondersteuning op materieel vlak van de gemeente Nijmegen is een 

substantiële ondersteuning ontvangen van het een anonieme weldoener. Daarnaast is een 

aantal kleinere donaties en tegemoetkomingen, veelal van particulieren, ontvangen. 

Deelname aan de Clubkas Campagne van de RABObank leverde ook dit jaar weer een 

bijdrage aan onze kas op. Dankzij de vele bijdragen van hen die ons een goed hart 

toedragen waren wij ook in het afgelopen jaar een financieel gezonde stichting en konden 

wij alle geplande activiteiten uitvoeren.  

8. Vooruitblik 2023 

Voor het komende jaar zijn onder andere de volgende activiteiten reeds voorzien en/of 

gepland: 

✓ 365 Sunset Marches. 

✓ 22 februari: jaarlijkse deelname van een Duits/Nederlandse delegatie. 

✓ 11 april: Radboud Universiteit ter herdenking sluiting universiteit in 1943 en 100 jarig 

bestaan. 

✓ 4 en 5 mei. Bevrijdingsvuur ontvangen en informele dodenherdenking. 

✓ 17 juli. Deelname 4Daagse detachement van internationale veteranen op de 

maandagavond voor de 4Daagse. 

✓ 20 september: herdenking van de Waalcrossing. 

✓ 19 oktober: 9e verjaardag van de Sunset March. 

✓ 11 november: Internationale Veteranendag 

 


