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Glimt fra flagparaden søndag
Søndag formiddag gik de 30 nationers flag til top. En
markering af at nationerne er på plads i lejren
Her billeder fra formiddagens flagceremoni:

På cykel til Heumensoord
… efter mange dage på cykel ankom Niels kl. 17:48
som en af de første marchgængere fra Danmark
Slesvigske Fodregiment, der i år deltager med 38
mand, stillede med første mand i god tid.
Efter at have tilbagelagt de mange kilometer på en
helt ny cykel ankom han og meldte sig ved ADMIN
sig i lørdags.
Efter de mange kilometer var han selvskrevet som
cykelordonnans, hvilket han dog ikke havde i sinde
at deltage som.
- Det er første gang jeg er hernede, så jeg skal
selvfølgelig gå, sagde soldaten, der til daglig er
tjenestegørende som let infanterist i Haderslev.
- Vi har trænet i det sidste halve år, så vi er i god
form, fortalte Niels, der havde overnattet under
åben himmel på den syv dage lange cykeltur.

De Danske hold er ankommet
Søndag morgen – meget tidligt – ankom de danske
hold og de blev i løbet af morgenen og formiddagen
indkvarteret.
Udrustning blev afvejet og i løbet af søndagen var
alle stort set klar til gennemførelse af den 160 km
march.
De fleste ankom i busser og en mere havde valgt
cyklen som transportmiddel – det blev til 850km.
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Glimt fra åbningsparaden

Historiehjørnet

- mandag formiddag i Heumensoordlejren

Nijmegen 1944
Sådan så Nijmegen centrum ud i 1944, efter et
bombardement udført af US Army Airforce.
Bombardementet fandt sted den 22. februar 1944,
og var en af de største bombardementer af en
Hollandsk by.
En amerikansk bomberformation, på vej mod
bombemål i Tyskland, blev grundet dårligt vejr og
beskydning fra jorden delt i mindre formationer.
De spredte fly troede de var over Tyskland og
kastede bombelasterne over Nijmegen inden de
vendte tilbage mod baserne i England.
Resultatet af dette fejlbombardement blev 800
dræbte indbyggere og tusinder af sårede, og mange
hjemløse familier.
Den tyske besættelsesmagt brugte herefter
bombardementet som propaganda vendt mod de
allierede.

Nær Waalbroen findes et levn fra kampene om
broen under operation Market Garden. En 50mm
PAK 38 Panzerabwehrkanone.
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