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Kære gængere
Lejren kort fortalt
Mange nationer er repræsenteret i Heumensoordlejren – vi er 14 kontingenter – herudover ”small
contries”.
Lejren rummer således i år godt og vel 6000 soldater
som er under indkvartering og klargøring til de fire
dage på landevejene i og omkring Nijmegen.
Kære gængere, så er der kun få dage til I skal ud og
vise jeres marchfærdigheder og ikke mindst nyde
godt af den træning I har lagt i det forud for
ankomsten. I år er der mange nye gængere med og vi
har bevidst besluttet, at det primært er på hold, at
man skal vise det det drejer sig om under
Nijmegenmarchen, nemlig sammenhold, korpsånd
og dedikationen til at alle skal med hjem. Vi fra
marchstaben ser frem til at støtte jer allesammen,
om det så er strøm til mobilen, bortkomne genstande
og kammerater eller de fødder, som ikke helt havde
fået nok kilometer hjemme i Danmark forud for
fremmødet. Så frygt intet, giv den gas og lad os vise
de andre nationer - endnu en gang, at når vi stiller op,
så gennemfører vi allesammen. På hele kontingentets
vegne, kan jeg uden forbehold sige, at vi har gjort alt
og så lidt til, for at I kan få en rigtig god oplevelse i det
smukke Nijmegen, Arnhem og omegn. Og husk det
nu, vis hensyn og hjælp til hvor I kan. Vi stiller op i
uniform, så jeg forventer, at I alle udviser den og
flaget på skulderen respekt og opfører jer, som det
sømmer sig for en dansk soldat. Vi ses til paraden
mandag.
De bedste marchhilsner Flemming Agerskov, oberst
og kontingentchef

Fire dage hvor de mange soldater blander sig med de
Civile gængere – et samlet deltagerantal der nærmer
sig 47000 personer.

Borde og stole
Der er tilladt at anvende teltenes borde og stole
udendørs i kortere perioder.
Borde og stole skal efter endt udendørs brug straks
bringes på plads i teltene.
Borde og stole må ikke stå udendørs natten over.

Brandfare
Alle former for åben ild i lejren er forbudt.
Der er oprettet særlige pladser for rygere, såkaldte
rygesteder, hvor der vil være opstillet metalspande
som askebægre.
Der vil ligeledes være brandslukkere på
rygestederne
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Historiehjørnet
Nijmegenmarchens ruter bringer dig ud på historiske
steder – hver dag.

Sanitetstjeneste
Der vil være sanitetspersonel på rastepladserne klar
til at behandle eventuelle skader, ligesom der vil være
læger til rådighed under marchen.
VO SAN kan kontaktes på telefon 41 90 59 04
Ved akut behov ringes 112
Sanitetsteltet i lejren vil være åbent således:
Tirsdag, onsdag og torsdag 1500 til 2100.
Fredag 1500 til 1900.
Der mødes med renvaskede fødder!

På første marchdag, efter passage af floden Wall, går
ruten tæt forbi det sted hvor 82. airborne division
sejlede over floden under operation Market Garden.
Nær stedet er opsat mindesmærke for de 48 faldne
fra divisionen – et mindesmærke der står tæt på
ruten.

Opladning
Opladning af mobiltelefoner, computere,
powerbank, elektriske tandbørster m.m. kan
gennemføres på ADMIN kontoret

Starttidspunkter

Wall broens redningsmand

Tirsdag 16. juli, 0600 – marchdistance 43,3 km.

342 meter, eller ca. 400 skridt, ude på broen over
floden findes et mindesmærke i højre side i
marchretningen. Det er mindet om Jan van Hoof, der
som 22 årig frihedskæmper udnyttede kamphandlinger 18. september 1944, og løb ud på broen og
ødelagde tyskernes tændkabler til de klargjorte
sprængladninger under broen. Det foregik mellem
1300 og 1500. Han kom der fra i god behold.

Onsdag 17. juli, 0530 – marchdistance 37,5 km
Torsdag 18. juli, 0500 – marchdistance 40,0 km
Fredag 19. juli, 0335 – marchdistance 45,8 km
Enkeltgængere starter alle dage 0430 – fredag 0330

Vejrudsigten
Mandag 15. juli, overskyet - 19 graders varme.
Tirsdag 16. juli, overskyet - 21 graders varme.
Onsdag 17. juli, overskyet - 23 graders varme.
Torsdag 18. juli, delvis sol/skyet – 27 graders varme.
Fredag 19. juli, delvis sol/skyet – 24 graders varme

Næste dag viste han vej for engelsk opklaring i
Nijmegen stående i et køretøj. Køretøjet blev beskudt af SS enheder med en 20 mm kanon. Jan van
Hoof overlevede som den eneste i køretøjet, men
blev fanget af SS soldater og henrettet med et skud i
hovedet. Det skete på pladsen nord for Kronen
Burgerpark i Nijmegen. Nærmere betegnet på Joris
Ivenspleinplads, hvor der er rejst et mindesmærke.
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