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Sunset March verbindt 

Op 24 januari 2021 liepen Team31 leden 

Jorg Elfrink en Denise Caspers (US) als wel 

vaker gezamenlijk de Sunset March. De 

verassing voor Denise was echter groot 

toen Jorg na afloop op 1 knie ging en haar 

ten huwelijk vroeg.  

 

 De twee hadden elkaar voor het eerst 

ontmoet toen zij beiden in 2008 op het 

CAOC in Uedem (D) werkten. Later sloten 

beide veteranen zich aan bij de Sunset 

March. In het eerste kwartaal van dit jaar 

zal het verse paar voor de wet in 

Nederland trouwen. Op 7 mei 2022 zal het 

huwelijk kerkelijk worden ingezegend in 

Meire Grove (Minnesota, USA), het 

geboortedorp van Denise 

 

 

 

(Foto’s: Jorg Elfrink) 
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1. Inleiding 

Het jaar 2021 werd, net zoals het jaar 2020, beïnvloed door het Corona-virus. Ook 

dit jaar werden veel geplande evenementen afgezegd of gingen in aangepaste 

vorm door. Desondanks zijn er ook dit jaar nog voldoende wetenswaardigheden 

over de Sunset March te melden. Natuurlijk liep er ook in 2021, ondanks Covid, 

elke dag minimaal 1 veteraan de Sunset March. De Sunset Marches #2267 tot en 

met 2631. Het bestuur heeft gemeend om ook dit jaar tijdens de diverse 

“Lockdown” periodes eventuele “aansluiters” af te raden om met de Veteraan van 

de Dag mee te lopen. Daardoor konden ook dit jaar veel minder belangstellenden 

dan gebruikelijk de Sunset March gezamenlijk beleven. Het besluit om 

“aansluiters” af te raden mee te lopen werd vanzelfsprekend met veel tegenzin 

genomen. Juist het feit dat mensen spontaan aansluiten bij de Sunset March en 

meelopen in het eerbetoon is een belangrijk aspect.  

2. Van de voorzitter. 

In oktober 2014 is de eerste Sunset March gelopen. Op de laatste dag van 2021 

was dat #2631. In zeven jaar tijd is de Sunset March uitgebouwd van een 

eenvoudig initiatief naar een doorslaand succes en een Nijmeegse Traditie. 

Bewijzen daarvan zijn de uitgifte van een boek en het toekennen van de status 

van Immaterieel Erfgoed, maar vooral het feit dat er iedere dag een veteraan 

bereid was op de brug De Oversteek de Sunset March te lopen. Tijd om de mensen 

van het eerste uur te bedanken voor hun inzet en het vele werk. Als voorzitter 

draag ik als eerste van het Bestuur mijn taken over aan een opvolger. In februari 

neemt hij het stokje over na al enige tijd te hebben meegedraaid in het bestuur 

als vicevoorzitter. Met lichte weemoed, maar vooral heel trots, kijk ik terug op 

zeven jaren Sunset March. En bedank mijn medebestuursleden en al die veteranen 

voor het vertrouwen om samen iets bijzonders te creëren: De “Sunset March”. 

Tim Ruijling.  

3. Wat is Sunset March? 

Ontstaan 

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

veteranenoverbetuwe.nl). 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” 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 erop gericht om te 

herdenken welk offer de Amerikaanse soldaten hier ver van huis hebben gebracht 

voor onze vrijheid. Het is er ook 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 
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Zuidam. Het bestuur van de Stichting is verder aangevuld met Kees Bleijerveld, 

George de Jongh, René Scheeres en Wim van Zijl. Als laatste is Peter Grotens 

toegetreden als vicevoorzitter. 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 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: 

“A Bridge Too Far”1.  

Tijdens deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 Amerikaanse militairen 

omgekomen. Op de Oversteek heeft Atelier Veldwerk een lichtmonument, 

genaamd “Lights Crossing”2, 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 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 een 

hoornblazer het signaal Taptoe en worden bloemen en kransen gelegd. Vaste 

bijzondere momenten per jaar zijn: 22 februari voor een Duitse delegatie inclusief 

internationale militairen van een NATO-eenheid, 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 

 

 

1 Film door Cornelius Ryan 
2 Kunstwerk door Atelier Veldwerk 



Jaarverslag Sunset March 2021  januari 2022 

 

5 

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. 

Multimedia 

Op de website van de Sunset March (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 Sunset March waar LinkedIn members zich 

voor kunnen aanmelden.  

Bestuur en Team31 

Het bestuur bestaat uit 10 personen. Onder hen de 5 “Founding Fathers” en de 

drie leden van het Dagelijks Bestuur. Afgelopen jaar trad de beoogd nieuwe 

voorzitter van de Stichting Sunset March, Peter Grotens (Foto 2, Foto 4), toe tot 

het bestuur en werd ingewerkt. In die tijd vervult hij de functie van vicevoorzitter. 

Op 22 februari 2022 wordt hij de nieuwe voorzitter. Het bestuur zorgt voor de 

coördinatie, planning en aansturing van alle activiteiten. Sinds begin 2021 is er 

een speciale functionaris voor de dagelijkse coördinatie, Henk Deelen. Henk is een 

lid van Team31. Tevens bewaakt het bestuur 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 Team31. Team31 is 

een groep veteranen die bereid is om regelmatig als veteraan van de dag op te 

treden. Deze groep “vaste lopers” is voor de dagelijkse bezetting van groot belang. 

Er bestaat inmiddels een wachtlijst voor lidmaatschap van Team31. Namen van de 

leden van Team31 zijn op de website te vinden. Team31 heeft als bijzondere leden 

een Amerikaanse, Duitse, Franse en een Noorse veteraan. 

Tijdens de periodes van “Lockdown” is, vanwege Covid-19, op de Oversteek zo 

veel als mogelijk gelopen zonder “aansluiters”. In die periodes is wederom een 

extra beroep op de leden van Team31 gedaan. Hen werd gevraagd, als ervaren en 

getrouwe lopers, zo veel als mogelijk op te treden als Veteraan van de Dag. Vanaf 

19 december is een vijfde “Lockdown” periode begonnen die doorloopt tot in 2022. 

Team31 zet zich ten volle in en heeft zich, zoals verwacht, uitstekend van zijn taak 

gekweten. Ook dit “Coronajaar” zijn zij weer van groot belang gebleken.  

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. Deze jaarlijkse ontmoeting moest afgelopen jaar vanwege Covid-19 

helaas worden afgezegd. Zodra het is toegestaan wordt deze dag voor Team31 

gepland en uitgevoerd.  
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4. Veteranen in 2021 als “Veteraan van de Dag”. 

Van 1 januari tot en met 31 december hebben 72 nieuwe veteranen zich 

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

Sunset March loopt krijgt een uniek certificaat uitgereikt. Met een uniek nummer, 

naam, de datum van zijn of haar Sunset March en het tijdstip van zonsondergang. 

Dat wordt via de mail toegezonden. Op de website staan in een apart register de 

namen van alle Sunset Marches en hun nationaliteit vermeld. In januari 2021 liep 

de eerste “nieuwe” veteraan van het jaar die een certificaat met het nummer 582 

heeft ontvangen. Op 29 december liep de laatste “nieuwe veteraan” in het jaar 

2021 en die heeft certificaat 654 ontvangen. Het percentage veteranen dat een 

certificaat heeft ontvangen in relatie tot het totale aantal in 2021 steeg hiermee 

van 18 % in 2020 tot bijna 20 % van het totaal aantal Sunset Marches in 2021 

gelopen. In de gehele bestaansperiode van de Sunset March (2631 dagen op 31 

december 2021) zijn er 654 certificaten uitgegeven. Dat betekent dat bijna 25% 

van de veteranen van de dag iemand is die voor het eerst als zodanig loopt. Dat 

het percentage de afgelopen 2 jaar iets lager ligt, komt door het 

ontmoedigingsbeleid dat tijdens periodes van “Lockdown” is gevoerd.  

5. Werkzaamheden 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 de zomer zijn er dijkverstevigingswerkzaamheden 

aan de Oosterhoutsedijk begonnen. De werkzaamheden zullen naar verwachting 

tot eind 2022 voortduren. Tijdens die periode is de dijk voor publiek gesloten en 

is de trap naar de dijk met een hek afgesloten (Foto 11). De Veteraan van de Dag 

heeft in overleg met de uitvoerder de mogelijkheid om het hek te openen en kan 

zodoende, zoals gebruikelijk, de eregroet bij het monument brengen. Het blijft een 

feit dat de werkzaamheden een belemmering vormen en het houden van 

uitgebreide ceremonies bij het monument door de werkzaamheden worden 

bemoeilijkt of beperkt.  

Bijkomend gunstig effect van de werkzaamheden is echter dat de regelmatige 

overlast van jongelui, die hun auto’s bij het monument parkeerden en die tijdens 

de ceremonie wel eens storend aanwezig waren en/of rotzooi achterlieten, nu 

ergens anders hun “activiteiten” moeten ontplooien.  

6. Activiteiten 2021 

Bestuursvergaderingen 

Het algemeen bestuur is afgelopen jaar 3 maal bijeengekomen om te vergaderen. 

Deze vergaderingen vonden plaats op de zaterdagen 10 april, 28 augustus en 04 

december. Alle vergaderingen vonden onder volle tevredenheid, en met 

inachtneming van de Corona regels plaats bij onze sponsor Dirksen Opleidingen te 

Elst. 

Het Dagelijks Bestuur, aangevuld met de vicevoorzitter, heeft afgelopen jaar 

tweemaal vergaderd.  
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Samenwerking 

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 

➢ Pro-Intell Security Solutions 

➢ Dirksen Opleidingen  

➢ 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 

➢ Vereniging Veteranen Regiment 

Genietroepen  

➢ 11e Luchtmobiele Brigade 

➢ 82nd Airborne Division 

➢ Honorair Consul in Kleve Duitsland 

➢ en vele afdelingen van de Gemeente 

Nijmegen 

 

Bijzondere Sunset Marches/data 

Elke dag, in weer en wind en ondanks COVID-19, zijn er ook in 2021 weer 365 

Sunset Marches gelopen. Enkele, langere periodes, waarvan er nog éen 

voortduurt, zonder “aansluiters”. Soms in versoberde vorm, was er toch een aantal 

memorabele Sunset Marches die het vermelden meer dan waard zijn: 

✓ 24 januari: huwelijksaanzoek tussen twee Team31-leden (zie artikel in kader 

op pagina 2) 

✓ Zoals elk jaar heeft op 11 april een delegatie van de Radboud Universiteit 

gelopen. 11 april heeft de vicevoorzitter samen met, Daniël Wigboldus, de 

collegevoorzitter van de Radboud Universiteit de Sunset March gelopen en 

waardig afgesloten. 11 april wordt herdacht dat op die dag in 1943 de 

universiteit sloot. 

✓ 30 april. Op deze datum stierf Francis Keefe (zie ook het boek Sunset March, 

Brug tussen Heden en Oorlogsverleden), één van de laatste nog levende 

Waalcrossers. Condoleances zijn overgebracht. 

✓ 4 mei. Vanwege COVID19 vond er een zeer beperkte dodenherdenking bij het 

monument plaats (Foto 1).  
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Foto 1: 4 mei 2021: beperkte ceremonie op de Oosterhoutsedijk. (Foto: Bosje - Trots op 
Nijmegen) 

✓ 4 mei: De voorzitter en vicevoorzitter waren aanwezig bij de dodenherdenking 

bij het Nederlandse Consulaat in Kleve (D) (Foto 2 en Foto 3). 

 

Foto 2: 4 mei 2021: Voorzitter Tim Ruijling (r) en vicevoorzitter Peter Grotens (l) leggen namens 
de Sunset March een krans en brengen de eregroet tijdens de dodenherdenking op het 

Nederlandse Consulaat in Kleve (D) (Foto:José de Baan) 
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Foto 3: 4 mei 2021: Krans voor dodenherdenking bij Nederlands Consulaat in Kleve. (Foto:José de 
Baan) 

✓ 14 mei liep een detachement van de Vereniging Veteranen Regiment 

Genietroepen. Na afloop is een donatie aan de Sunset March gedaan (Foto 4).  

 

Foto 4: 14 mei 2021: Wim van Mierlo (midden) neemt, in aanwezigheid van toekomstig voorzitter 
Peter Grotens, namens het bestuur van de Sunset March een cheque in ontvangst van de vice-

voorzitter van de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen, Gerrit Beerkens (foto: Henny Radt) 
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✓ 21 juni liep een delegatie van de Defensie Dienst Humanistisch Geestelijke 

Verzorging. Op 21 juni (langste dag) wordt Wereldhumanismedag gevierd. 

Humanisten vieren dan de waarden en idealen van het humanisme wereldwijd. 

Een van de belangrijke waarden in het humanisme is vrijheid. 

✓ 11 juli. De jaarlijkse Dutchbat-herdenking tijdens de Sunset March vond, zoals 

gebruikelijk, met veel deelnemers en onder ruime belangstelling plaats.  

✓ 19 juli. Op de maandagavond voorafgaand aan de 4Daagse loopt jaarlijks een 

groot internationaal detachement de Sunset March. Omdat de 4Daagse dit jaar 

voor de tweede achtereenvolgende keer werd gecanceld, liep dit jaar een 

delegatie van het bestuur op uitnodiging van de 4Daagse mee met een kleine 

groep andere genodigden om op deze wijze toch de traditie van deze 

bijzondere maandagavond in ere te houden. 

✓ 1 augustus. Vaste “associate” van de Sunset March, ex-marineman Theo 

Langeveldt, liep zijn 500e Sunset March. Hij werd vergezeld door een delegatie 

van het bestuur en ontving een kleine blijk van waardering (Foto 5).  

 

Foto 5: 1 augustus 2021: Theo Langeveldt (Staand – derde van links met marinebaret) loopt zijn 
500e Sunset March, begeleid door een afvaardiging van het bestuur (foto: bestuur Sunset March) 

✓ 13 augustus liep een grote delegatie Amerikaanse (ex) militairen van de 

Association of the United States Army (AUSA) General C.W. Abrams chapter 

de Sunset March (Foto 6).  
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Foto 6: 13 augustus 2021: Waarnemend ambassadeur (USA) mevrouw Marja Verloop loopt aan het 
hoofd van de Sunset March gevolgd door leden van AUSA General C.W. Abrams Chapter (foto: 

Karin Zeitvogel/Stars and Stripes) 

✓ 22 augustus: 2500e Sunset March. Traditiegetrouw wordt er aan elke 500e 

Sunset March extra aandacht besteed en wordt een bijzondere 

vertegenwoordiger uit het openbaar bestuur uitgenodigd. Dit jaar liep de 

(demissionair) Staatsecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser, met een 

aantal bestuursleden de 2500e Sunset March (Foto 7). 

 
Foto 7: 22 augustus 2021: Demissionair Staatsecretaris van Defensie mevr. Barbara Visser (rechts 

voor) loopt als eregast de Sunset March 
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✓ Op 20 september, de herdenkingsdag van de Waalcrossing, liepen een Duitse 

en Amerikaanse generaal de Sunset March. Dit jaar kon gelukkig, in 

tegenstelling tot het voorgaande jaar, weer gelopen worden met het 

traditionele “erecouloir”; dat bestond dit keer uit 48 paren van 2 

(ex)militairen/veteranen, een Nederlandse en Amerikaanse. Luitenant-

generaal Klaus Habersetzer van de Duitse Luchtmacht en Brigade-generaal 

James Smith van de Amerikaanse Luchtmacht liepen gebroederlijk naast 

elkaar. Deze gedenkwaardige Sunset March werd bijgewoond door zo’n 400 

deelnemers en belangstellenden (Foto 8). 

 

Foto 8: 20 september 2021: na afloop wordt gezamenlijk de eregroet gebracht door een Duitse en 
een Amerikaanse generaal bij het Waalcrossingmonument 
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✓ Op 22 september liep de netwerkorganisatie van actief dienende burger en 

militaire Defensievrouwen, Vrouw en Defensie, inmiddels voor derde keer en 

zij heeft daarmee de Sunset March omarmd als een jaarlijks terugkerend 

evenement (Foto 9).  

 

Foto 9: 22 september 2021. Vrouw en Defensie loopt de Sunset March (foto: bron facebook pagina 
Vrouwen Defensie) 

✓ Op 19 oktober bestond de Sunset March 7 jaar. Bijna het voltallige bestuur 

liep die dag de Sunset March om dat heuglijk feit te gedenken. 

7. Media 

Ondanks Corona kreeg de Sunset March ook dit jaar veelvuldig aandacht in de 

diverse lokale en nationale media. Een paar in het oog springende feiten: 

✓ 5 mei werd ter gelegenheid van Bevrijdingsdag door Omroep Gelderland de 

Muzikale Tour van de Vrijheid vanuit Hotel de Wereld in Wageningen 

uitgezonden met daarin prominent aandacht voor de Sunset March. De Sunset 

March werd daar op een waardige wijze door een lid van Team31, Cees van 

Doorn, vertegenwoordigd.  
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✓ 21 juli. Werd het programma “wandelhart” (KRO-NCRV/Omroep Gelderland) 

met Joris Linssen uitgezonden. Daarin werd ruim aandacht aan de Sunset 

March besteed (Foto 10).  

 

Foto 10: 21 juli 2021: Bestuurslid George met Joris Linssen (Foto: bron: Facebook pagina Sunset 
March) 

✓ TROUW 23 augustus: Naar aanleiding van de 2500e Sunset March verschijnt 

er een bijna paginagroot artikel over de Sunset March in het dagblad TROUW. 

✓ NRC 28 december: Ook in het NRC verschijnt er een groot artikel met het 

thema “Kunst in de openbare ruimte”, met als aanleiding het grootste 

oorlogsmonument van Europa: “De Oversteek”; met daarin een 

vooraanstaande bijrol voor de Sunset March.  

8. Financiën 2021 

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. Omdat er afgelopen jaar geen Team31 dag 

werd georganiseerd en ook veel activiteiten werden afgezegd, was er geld om de 

bestuursleden van een nieuwe jas te voorzien. Naast een vast jaarlijks 

sponsorbedrag van onze partner Pro-Intell Security Solutions en de ondersteuning 

op materieel vlak van de gemeente Nijmegen is wederom een substantiële 

ondersteuning ontvangen. Daarnaast is een aantal grotere en kleinere donaties, 

veelal van particulieren, ontvangen. Als reeds gemeld konden we ook een 
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aanzienlijk bedrag van de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen 

verwelkomen. Deelname aan de Clubkas Campagne van de Rabobank leverde ook 

dit jaar weer een bijdrage aan onze kas op. Van onze sponsor Kersten Retail 

mochten wij een grote monitor ontvangen om presentaties mee te verzorgen. 

Kortom; 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.  

9. Vooruitblik 2022 

Ook voor het komende jaar is de voortgang van de pandemie en de daaraan 

gekoppelde maatregelen bepalend in hoeverre geplande en nog te plannen 

(speciale) uitvoeringen van de Sunset March doorgang kunnen vinden. Vooralsnog 

hanteren wij de volgende planning: 

✓ 365 Sunset Marches. 

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

✓ 11 april: Radboud Universiteit ter herdenking sluiting Universiteit in 1943. 

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

Duitse deelname. Estafetteloop naar Kleve, Duitsland door een grote groep 

lopers. 

✓ 11 juli: jaarlijkse Dutchbat deelname op de dag van de Val van Srebrenica 

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

maandagavond voor de 4Daagse. 

✓ 24 augustus: Jaarlijkse deelname door de DVBA 

✓ 20 september: herdenking van de Waalcrossing. 

✓ 22 september: jaarlijkse deelname door Vrouw en Defensie 

✓ 19 oktober: 8e verjaardag van de Sunset March. 

✓ 11 november: Internationale Veteranendag 

✓ 18 november: Luchtmacht Vredesmissie Veteranen 

 

Foto 11: Afsluiting van de trap naar het monument op de Oosterhoutsedijk tot eind 2022 

(Foto: Dirk-Jan van Zuidam) 


