
Een geweldige gebeurtenis: de Avondvierdaagse in Nuenen! 

Wat hebben we hem gemist, onze Avondvierdaagse. Twee jaar op een rij was het niet mogelijk deze 

verantwoord te organiseren. Maar deze week was hij in volle glorie terug! Maar liefst 1150 

aanmeldingen, 150 begeleiders, wat spookwandelaars, 10 EHBO-ers, 20 verkeersregelaars en 30 

personen van de organisatie waren 4 dagen op de been. En dat was genieten van start tot finish.  

 

Dinsdagavond ging het festijn van start. Het veld bij HSCN vol kinderen in hun schoolshirt huppelend, 

rennend, handstand en radslag oefenend. En een opgewonden herrie! Daartussen vele volwassenen 

om de uitgelaten kinderen op hun wandeltocht te begeleiden. Het weer was prima. Het startschot 

klonk en daar gingen ze op weg om hun 4 dagen 5 km, 8 km of 12 km lange tocht te volbrengen. 

Wat een enthousiasme, wat een sfeer! Ook de stempelposten 

waren een feestje. Mag ik 3 stempels, of 5 en ik heel veel? 

Armen en voorhoofden opgeheven naar de stempelaar, die 

zich gedurende 3 kwartier met veel plezier een slag in de 

rondte stempelde. Daarna was de meute voorbij en keerde de 

rust weer. 

De sponsoren hadden zich ook van hun goede kant laten zien. 

Dinsdag kregen de deelnemers een krentenbol van Bakker de 

Vocht, woensdag een appel van Jumbo – de Smidse, 

donderdag een komkommertje van Kids Society Erica en vrijdag nog een banaan van Jumbo - 

Kernkwartier. 

Vrijdag tegen het einde van de wandeling verzamelden de wandelaars zich op het grasveld bij de 

vijver bij het gemeentehuis om van daaruit de feestelijke afsluiting te beleven: Showkorps O& V 

voorop en daarachter de bijna eindeloze stoet Avondvierdaagsewandelaars om langs de Akkers een 

glorieuze intocht te maken in het Park. Langs de kant vaders en moeders, opa ’s en oma ‘s, tantes en 

ooms, allen met bloemen en versierselen om de wandelaars te huldigen. Toevallige voorbijgangers, 

bewoners van huizen langs de route, iedereen kwam kijken om dit feest mee te maken. Heel Nuenen 

leek aanwezig. 

 



Na het ophalen van de medailles bleef het nog lang gezellig druk in het Park. De terrassen zaten vol. 

Het weer was prachtig, de sfeer opperbest.  

Dank je wel organisator WSV Nuenen voor deze geweldige 

happening. 

 

Reina Perdijk 


