
Voor Pieter van den Broek is de Nijmeegse  
Vier daagse veel meer dan wandelen. Sterker nog, 
het lopen vindt hij “eigenlijk maar niks”. De sfeer, de 
verdraagzaamheid en de interactie met wandelaars 
en publiek, daar doet hij het voor.

Als kersverse inwoner van Slijk-Ewijk wandelde Pieter 
in 2000 zijn eerste Vierdaagse. Dat viel flink tegen: 
“Ik liep ongetraind, wist niet hoever ik nog moest en 
kampte met een oude blessure en blaren”. Het jaar 
daarna wandelde Pieter samen met de buurman, 
waarna verschillende andere wandelaars zich bij 
hen aansloten. Inmiddels staan we bekend als de  
Slijk-Ewijkse Stappers. Onze wandelavonturen zijn te 
volgen via ww.slijkewijksestappers.nl.”

Hart onder de riem
Onderweg viert humor de boventoon en vermaakt 
Pieter andere wandelaars en het publiek. Graag 
steekt hij anderen een hart onder de riem:  “Er zijn 
legio voorbeelden, maar dit moment blijft me altijd bij: 
Ik had een ballonnenhondje gevouwen voor een meisje 
dat er echt helemaal doorheen zat. Ze wilde opgeven. 

Later zag ik haar terug op een foto; ze liep vlak voor de 
finish. Lachend. Fantastisch dat ik haar een steuntje in 
de rug heb mogen geven.”

Uniek
“De Vierdaagse is een uniek evenement”, vindt Pieter. 
“In het gewone leven sla je een kolonel echt niet amicaal 
op zijn schouder, dat kan tijdens de Vierdaagse wél. Die 
sfeer van verbroedering is geweldig.” Tijdens zijn 15e 
Vierdaagse neemt Pieter de Canadese Jan Weys onder 
zijn hoede: “Jan emigreerde op zijn derde van Slijk-Ewijk 
naar Canada. Nu, 20 jaar later, is hij terug in Nederland 
en lijkt het hem fantastisch om de Vierdaagse te lopen - 
net zoals zijn opa dat vroeger deed.”

Goed doel
Elk jaar grijpt Pieter de Vierdaagse aan om iets te doen 
voor het goede doel. Dit jaar is dat de Lopy, een poppetje 
van parachutekoord. “Ik wandel met een bos Lopy’s op 
mijn rug. Mensen kunnen zo’n wandelmaatje kopen voor 
€ 2,50 per stuk. De opbrengst gaat naar Kika.”

“De sfeer van verbroedering maakt de Vierdaagse uniek”

Wandelweetje
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BLAUW!

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

“In het gewone leven sla je een 
kolonel echt niet amicaal op zijn 
schouder, dat kan tijdens de 
Vierdaagse wél.”

Pieter van den Broek
wandelaar Nijmeegse Vierdaagse

Elst Stempelt Blauw
Natuurlijk laten de lokale winkeliers ook van 
zich horen in aanloop naar Blauwe Dinsdag.  
Tussen 17 juni en 10 juli aanstaande ontvangt 
u stempels bij deelnemende winkeliers. Bij  
aan kopen tot € 10,- ontvangt u één stempel; voor 
elke extra € 10,- die u besteedt, krijgt u er een 
stempel bij. Bij 12 stempels is uw stempelkaart 
vol. Onder de inge leverde stempelkaarten 
verloot de organisatie diverse waarde-
bonnen pakketten ter waarde 
van € 100,-. De winnaars kunnen 
deze besteden bij aangesloten 
winkeliers. Deel  nemende winkeliers 
herkent u aan de blauwe poster. 
www.centrumelst.eu

Op de eerste Blauwe Dinsdag
in 2016 meldden zich 

9.025 wandelaars 
aan voor hun eerste Vierdaagse.

Dit was 19% van het
totale aantal deelnemers.

Links Jan Weys uit Canada; 
rechts wandelaar en entertainer Pieter van den Broek.


