
Een geweldige 50e Avondvierdaagse! 

 

Op dinsdag 4 juni ging hij van start: de Avondvierdaagse georganiseerd door wandelsportvereniging 

WSV Nuenen. Vol ongeduld wachtten 1150 betalende lopers (voornamelijk kinderen) en ongeveer 

200 begeleiders op het startsein. Voor het zover was, hadden de wandelaars hun eerste traktatie al 

te pakken: een raketijsje beschikbaar gesteld door SNS in samenwerking met basisschool “De 

Mijlpaal”. 

Lang was het spannend of het weer roet in het eten zou gooien. Code oranje voor Noord-Brabant 

vanwege verwachte heftige onweersbuien. Gelukkig was het zware weer flink vertraagd en kon de 

start van de Avondvierdaagse gewoon doorgaan. Klokslag half 7 gingen de hekken open en verliet de 

massa enthousiaste lopers, rennend, huppelend, kletsend, ijsje likkend het verzamelpunt. Wat een 

kleurrijk en vrolijk tafereel!  

Op naar de eerste controlepost. Langs de route hielden toevallige passanten 

stil om te genieten van de feestelijke optocht. Wat een gezelligheid! Kinderen 

in paars, blauw, oranje, zwart, wit T-shirt of geel hesje al naar gelang de 

school waartoe ze behoorden. Iedereen in opperbeste stemming. Op de 

kruising Boord/Beukenlaan was de eerste stempelpost. Een drukte van 

belang. Drie stempelaars werkten zich een slag in de rondte om armen, soms 

gezichten of een kaartje van stempels te voorzien. Hoe meer stempels hoe 

beter!  

Op deze eerste dag zorgde “Quadrado Redondo” ofwel in goed Nederlands 

“Vierkant Rond” voor extra veel sfeer met hun live muziek. Zij speelden in de Dubbestraat en de 

wandelaars kwamen daar zowel op de heen- als de terugweg langs. Geweldig! Hopelijk wordt dit 

traditie. 

Woensdagochtend werd duidelijk wat de schade was die het noodweer van de vorige avond 

veroorzaakt had. De hele route van de tweede dag lag bezaaid met rommel, afgerukte takken en 

bladeren. De gemeente moest snel aan de slag. Zelfs met zwaar materieel op de 

vier plaatsen waar omgewaaide bomen de doorgang totaal versperden. Stress voor 

de organisatie! Maar de gemeente deed zijn uiterste best en ’s avonds was de hele 



route geheel toegankelijk en zelfs keurig geveegd. Een pluim! Dus konden de wandelaars weer vrolijk 

op pad om armen vol stempels te verzamelen! 

 

Behalve SNS lieten nog meer sponsoren zich van hun beste zijde zien. Zo waren er krentenbollen van 

bakkerij Godfried de Vocht, appeltjes van de Jumbo in het centrum, komkommerstukjes van Kids 

Society en bananen van de Jumbo in het Kernkwartier verdeeld over de verschillende 

wandelavonden. Lekker!  

Ook op donderdag, de derde dag van de Avondvierdaagse waren de weergoden de wandelaars weer 

bijzonder goed gezind. Het kon niet beter: wel zon maar niet te warm. Wat wil je nog meer? Op 

dinsdag liepen de wandelaars in westelijke richting. Naar Woensel en het Dommeldal. Op woensdag 

in noordelijke richting d.w.z. richting Gerwen en Nederwetten en het Nuenens Broek. En op 

donderdag ging het oostwaarts richting Stiphoutse bossen. Zo hebben de wandelaars in drie dagen 

veel van de prachtige natuur rond Nuenen “gehad”. Ieder stukje Nuenen met zijn eigen unieke 

charme. Voor veel kinderen is dit uiteraard niet het allerbelangrijkst. Wel het samen lopen, een 

prestatie leveren en héél véél stempels op armen, benen en gezichten.  

Op vrijdag is het traditie dat de wandelaars door “Oefening en Volharding” vanaf het Gemeentehuis 

naar het Park begeleid worden. Zo ook dit jaar. Maar voor het zover was, was het toch wel even 

spannend. Het KNMI verwachtte hevige onweersbuien, code oranje! De organisatie heeft de hele dag 

Buienradar en Weeronline in de gaten gehouden en gelukkig bleef het voorspelde hevige onweer 

Nuenen en omgeving bespaard! Op een paar druppels om half zeven na was het ook op deze laatste 

dag weer heerlijk wandelweer.  

Zoals afgesproken stond om acht 

uur Oefening en Volharding de 

wandelaars op te wachten en 

vertrok de stoet vanaf het 

Gemeentehuis langs de Akkers, 

door de van Goghstraat naar het 

Park. Daar stonden veel vaders, 

moeders opa’s en oma’s de 

kinderen met bloemen en snoep 

op te wachten. Alle wandelaars 

ontvingen de verdiende eerste, 

tweede, derde of zoveelste 

medaille en een heuptasje van 

de organisatie vanwege hun 50-jarig jubileum. In de stralende zon! Ook burgemeester Houben was in 

het Park aanwezig om de wandelaars te verwelkomen. Hij heeft een kort woordje gedaan en verder 



vooral met de kinderen gepraat. Die vonden dat erg leuk. De afsluiting in het Park 

is altijd een heel feestelijke, gezellige bijeenkomst. En dankzij het prachtige weer 

bleven heel wat ouders en kinderen op de terrassen aan het Park hangen.  

Deze vijftigste editie van de Avondvierdaagse was een geweldig evenement en 

(weer) een groot succes!! 

 

Reina Perdijk en Ankie Legius 


