
Vorig jaar is met Blauwe Dinsdag een nieuwe 
Vierdaagse-traditie ingezet. Wethouder en 
portefeuillehouder Wijnte Hol laat zijn blauwe 
wandelhart spreken.

“We zijn gestart met Blauwe Dinsdag om onze  
prachtige gemeente breed op de kaart te zetten. De 
Vierdaagse is in onze regio het grootste publieks- 
evenement; een podium waarmee je ontzettend veel 
mensen bereikt, ook in economische zin. Daarnaast 
wilden we er samen met het bedrijfs- en verenigingsleven 
gewoon een geweldig feest van maken voor wandelaars 
en inwoners. Het is fantastisch om mensen op deze 
manier bij elkaar te brengen. Die verbindende rol zien we 
echt voor ons als gemeente weggelegd.”

Het succes overtreffen
Inmiddels is de eerste editie van Blauwe Dinsdag 
uitvoerig geëvalueerd. “We hebben enthousiaste reacties 
ontvangen van wandelaars, bezoekers, onder nemers, 

verenigingen én van het Nijmeegse Vierdaagse Comité. 
Ook op social media leefde Blauwe Dinsdag”, aldus 
de wethouder. “Genoeg reden om het dit jaar verder 
op te pakken. Waar we zijn begonnen in Elst, gaan 
we dit jaar voor één groot blauw lint door alle vier de 
doorkomstdorpen.”

Vier keer feest
Vanwege veiligheidsredenen is de route dit jaar 
omgedraaid. Hol: “Dat was natuurlijk wel even slikken 
voor met name Oosterhout, waar de wandelaars nu 
al vroeg aankomen. We ondersteunen Oosterhout,  
Slijk-Ewijk en Valburg actief, zodat we wandelaars 
en publiek daar en in Elst een fantastisch 
ochtendprogramma kunnen bieden.” Zelf wandelt 
de wethouder dit jaar mee met zijn zoon. Hij kijkt uit 
naar de gezelligheid in Overbetuwe. “De sfeer is zo 
belangrijk voor de wandelaars. Die sleept je er doorheen. 
Kom dus allemaal in het blauw naar de route en  
maak er een mooi feest van met elkaar!”
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De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse heeft besloten om de route op de eerste wandeldag 
om te draaien. Dit maakt hulpverlening bij gezond heidsproblemen en calamiteiten beter mogelijk. 
Veiliger dus voor de wandelaars.
 
De wandelaars lopen dit jaar daarom eerst door onze gemeente en gaan pas daarna naar Bemmel.  
Concreet betekent dit dat zij al rond 05.00 uur Oosterhout aandoen, daarna Slijk-Ewijk, 
gevolgd door Valburg. Rond 13.00 uur zullen de meeste wandelaars onze gemeente via Elst  
hebben verlaten. 

Wilt u weten door welke straten de wandelaars lopen?

Kijk op www.blauwedinsdag.nl.

Op Blauwe Dinsdag lopen 
alle wandelaars 
enkele kilometers
meer dan de officiële 
wandelafstand, behalve
de deelnemers aan de 40 km.

militairen

“Wandelaars en publiek een 
fantastisch ochtendprogramma 
bieden.”

Aangepaste route, zelfde wandelfeest!

Kom in het blauw!
Sinds jaar en dag voert de eerste dag van de 
Vierdaagse door onze prachtige gemeente. Een 
plaats om heerlijk te wonen, werken, fietsen, 
winkelen én wandelen tussen het blauw van de 
rivieren Rijn en Waal. Daarom kleurt Overbetuwe 
deze dag blauw. Gemeente en ondernemers 
zorgen op dinsdag 18 juli voor een blauw 
straatbeeld; maakt u het plaatje compleet in uw 
blauwe outfit?
 
Meer weten over Blauwe Dinsdag?
www.blauwedinsdag.nl


