NIJMEGENMARCHEN 2022
Nyhedsbrev nr. 3, tirsdag

Første marchdag nærmer sig
… ja det er allerede i morgen
Første gang ad den 900 meter lange Beukenlaan
som holdet på billedet herover netop har overstået.
Ruten er på 37,5 km og temperaturen vil nå op på 28
grader.
Mange gængere husker nok de kolde morgener hvor
man stod og ventede på at komme af sted. I morgen
tidlig vil temperaturen være på omkring de 20
grader, når der stilles op før udmarch.

Nyt tiltag
… erkendtlighed til første mand
Der vil fra første marchdag, efterfulgt af anden og
tredje marchdag, blive udleveret en erkendtlighed i
form af et termokrus.
Kruset udleveres, når dagens heldige vinder, melder
sig tilbage på ADMIN-kontoret.

Befolkningen er klar

Regn kan forventes. Der er 80% chance for regn og
sågar torden.
Der er ca. 14 kilometer til første rasteplads som vil
være åben fra 0600 til 1015.
Herefter er der ca. 11 km til rast nr 2 inden man
begiver sig videre mod keglebanen, hvor der
nærmest er tradition for at holde et sidste rast,
inden man begiver sig ind ad Beukenlaan og
passerer ”støvleporten”.

Når man på vej ind mod byen, kører ad Sct. Anna
Straat, så ser man stol på stol, samt sofaer m.m.
Alt er klar til indmarchen gennem byen på marchens
sidste dag - ad gaden der den ene dag om året er
omdøbt til Via Gladiola.
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Historiehjørnet

Keglebane

Lejren

Krigen kom tæt på Camp Heumensoord
Et allieret Jagerfly styrtede ned.
Ingen er jo i tvivl om at Nijmegen og omegn rummer megen
krigshistorie. De allieredes faldskærms-operationer er
bekendt for de fleste. De opleves hvis man besøger museet i
nordkanten af Groesbeek.

Dagens rute med rastepladser indtegnet.
Vi vil i morgen være med fra morgenstunden, og er
klar når starten på dagens march indledes.
Vi vil derefter være ude på 1. rast nær Wijchen
inden vi kører mod keglebanen
Derefter er vi på keglebanen og forlægger derefter
til lejrens øltelt og er klar når holdene gør deres
entre.

Rutekortet
Rutekortene findes på
APP CampHeumensoord
og er udleveret til alle
cykelordonnanser i papirform.

Man møder også mindesmærkerne for disse operationer
under marchen. Men andre historiske mindesmærker er
måske mindre kendt, som for eksempel mindestenen i
villakvarteret nord for lejren.
Ud af køretøjsudkørslen og videre mod byen. Kør over
Scheidingsweg, ca. 175 meter ad Heyendaalseweg så møder
man mindestenen på hjørnet ved Pastoor Wichersstraat.
Nem at finde opstillet ved fortovet vendende ud mod vejen.
Her står den 90 cm høje mindesten for den 20 årige pilot,
Warrant Officer Ivan William Cain fra Royal Air Force der
blev dræbt her 6. oktober 1944
Historien kort fortalt:
Piloten er vej tilbage fra mission i Tyskland, angreb på tyske
transportskibe på Rhinen. Hans Hawker Typhoon er ramt af
luftværnsild over den tyske by Emmerik. Flyet taber højde
og han vælger at nødlande. Over skovområdet hvor Camp
Heumensoord indrettes under marchen kaster han
ammunition ud samt affyrer sine sidste to raketter, nær
jernbanen der løber nær lejren. Derefter lander han flyet på
det dengang åbne område ved Heyendaalseweg.
Nødlandingen ender i et styrt nær en oprettet engelsk lejr.
Piloten slynges 30 meter væk fra flyet og er dræbt på

stedet. Styrtet sker nær lejren hvor Elisabeth Frederika
Ekker er i færd med at vaske for de engelske soldater.
Hun bliver dræbt i forbindelse med styrtet, og er også
nævnt på mindestenen.
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