
Nog een paar weken en dan is het zover: Blauwe 
Dinsdag! Aan deze wandel- en feestdag gaan 
maanden van voorbereiding en overleg vooraf. 
Angelica Philippo, evenementencoördinator bij 
Gemeente Overbetuwe, leidt alles in goede banen.  

“Het begint altijd met het doornemen van de wandelroute: 
wat blijft hetzelfde en wat gaat er veranderen?”, legt 
Angelica uit. “Dit jaar lopen de wandelaars bijvoorbeeld 
voor het eerst onder het nieuwe station in Elst door. En 
in Oosterhout komt een nieuw stukje wandelroute door 
de Gansstraat en Peperstraat voor de 30-kilometer-
wandelaars. We kijken dan of er bijvoorbeeld geen 
wegwerkzaamheden gepland staan. Ook informeren we 
inwoners in omliggende straten over de gevolgen voor 
hen. En op de dag zelf zorgen we dat de wegafsluitingen 
goed geregeld zijn. Het is ieder jaar weer ontzettend veel 
werk, maar het is het absoluut waard als je al die blije 
wandelaars en toeschouwers ziet.”  

Festiviteiten
En dan hebben we het nog niet over alle festiviteiten 
langs de wandelroute. Angelica: “Elk jaar krijgen we zo’n 
150 aanvragen van verenigingen en bedrijven. Zij  willen 

graag verzorgingsposten inrichten langs de route of 
bijvoorbeeld snacks verkopen. Ondanks dat de route dit 
jaar is omgedraaid, is het aantal aanvragen nog net zo 
hoog als vorig jaar. Daar zijn we blij mee, want dat maakt 
de Vierdaagse extra leuk.”

Veel blauw
“Daarnaast organiseren we zelf natuurlijk van alles”, 
vervolgt Angelica. “We gaan Blauwe Dinsdag dit jaar 
verder uitbouwen in al onze doorkomstdorpen. Met 
blauwe versiering en met entertainment. Zo draait er dit 
jaar een DJ op het plein tegenover het gemeentehuis 
in Elst, afgewisseld met muziek van andere bands en 
orkesten. We hebben onder andere een salsaband 
gecontracteerd. Voor elk wat wils dus!”

Nacht van Elst
Net als andere jaren begint de feestvreugde al op 
maandagavond met de Nacht van Elst. Angelica: 
“Gelukkig hebben we ook dit jaar voldoende vrijwilligers 
gevonden om weer een geslaagd avondprogramma 
neer te zetten. Met optredens van het PWA-orkest, 
clown Fleur en coverband Blind Date is aan jong en oud 
gedacht.” En wanneer de feestgangers naar huis gaan, 
zijn Angelica en haar collega’s alweer in touw om er een 
geweldige tweede Blauwe Dinsdag van te maken. 

Blauwe Dinsdag: voor elk wat wils!
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BLAUW!

Tussen 17.00 en 18.00 uur heten burgemeester en 
wethouders u welkom op het gemeentehuis in Elst. Onder 
het genot van fruitige hapjes en gezonde smoothies kunt 
u gezellig bijpraten met andere wandelaars. Als officieel 
startsignaal hijsen wij de Vierdaagse-vlag.

Verrassing
U gaat bovendien niet met lege handen naar huis. Voor 
alle Overbetuwse wandelaars is er een leuke attentie. 
Neem uw bewijs van inschrijving en loopnummer mee 
om het presentje in ontvangst te kunnen nemen. Bent 
u deze middag verhinderd? Op vertoon van uw start- 
of inschrijvingsbewijs kunt u de attentie ophalen bij de 
receptie van het gemeentehuis op maandag 17 juli 
(tijdens openingstijden).

Zien wij u op 14 juli?
Graag verwelkomen wij u op vrijdag 14 juli. Wij stellen  
het op prijs als u tijdens deze bijeenkomst uw 
Vierdaagse kruisje draagt.

Op Blauwe Dinsdag 
schenkt de gemeente 

zo’n 4.500 
kopjes koffie
voor wandelaars.

Kom in het blauw!
Op dinsdag 18 juli kleurt Overbetuwe 
blauw. Gemeente en ondernemers 
zorgen voor een blauw straatbeeld. 
Maakt u het plaatje compleet in uw 
blauwe outfit?
 
Meer weten over Blauwe Dinsdag?
www.blauwedinsdag.nl

Angelica Philippo
evenementencoördinator Gemeente Overbetuwe

“Het is ontzettend veel werk,  
maar dat is het absoluut waard 
als je al die blije wandelaars en 
toeschouwers ziet.”

Vierdaagse kick-off op 14 juli
Burgemeester ontvangt Overbetuwse wandelaars 

Woont u in Overbetuwe en loopt u de 101e Vierdaagse mee? Op vrijdag 14 juli ontvangt burgemeester  
Toon van Asseldonk u graag voor een officiële aftrap.


