
De Nacht van Elst
Muzikale voorloper op Blauwe Dinsdag
Voordat op Blauwe Dinsdag 45.000 wandelaars door de Overbetuwse straten stromen, kunt u de avond 
ervóór al lekker in de feeststemming komen tijdens de Nacht van Elst. Een avond met muziek en vermaak, die 
start met de prijsuitreiking van de winkeliersactie ‘Elst Stempelt Blauw’. Zingt en danst u op maandagavond 
17 juli mee op het plein aan de Dorpsstraat?

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 - 19.20 uur: prijsuitreiking ‘Elst Stempelt Blauw’ 
             19.25 uur: opening Nacht van Elst door burgemeester Toon van Asseldonk
19.30 - 20.30 uur: swingend optreden van het PWA-orkest
20.30 - 21.00 uur: Clown Fleur vermaakt de kleintjes met haar ballonnenkar
21.00 - 23.00 uur: spetterend optreden van coverband Blind Date
23.00 - 24.00 uur: gezelligheid op het plein

Het blauwe wandelvirus ontstond vorig jaar in Elst  
en breidt zich dit jaar uit naar andere doorkomst
dorpen in Overbetuwe. 

De wandelaars komen ’s ochtends in alle vroegte 
aan in Oosterhout. De lokale werkgroep ‘Blauwe 
Dinsdag’ is druk bezig met de voorbereidingen voor 
het wandelfestijn. Mariël de Vries van de dorpsraad:  
“Een speaker verwelkomt de wandelaars ’s ochtends 
vroeg bij binnenkomst in ons dorp. Blauwe vlaggen 
wapperen in de straten en het 50-koppig orkest  
Con Amore verzorgt de muzikale omlijsting.”  

Ludiek presentje
“Ook willen we de kerk blauw verlichten”, vervolgt Mariël. 
“Verder komt het wandelhart van schoenen in Oosterhout 
te staan en geven we de wandelaars een ludiek presentje 
mee bij het verlaten van het dorp. Voorgaande jaren 
was het op de dijk soms snikheet, nu houden we ook in 
Oosterhout het hoofd koel. Oosterhout gaat er, hoe dan 
ook, een feestje van maken.”

De vlaggen in top
Ook Valburg kleurt blauw op dinsdag 18 juli. De dorps-
raad roept alle bewoners aan de route per brief op 
om hun huizen, bijgebouwen en/of tuinen blauw 
te versieren. Heidi van Elferen van de Dorpsraad  
Valburg-Homoet: “Daarnaast zijn we druk bezig om 
sponsoren te benaderen, zodat we langs de route  
blauwe vlaggen kunnen hangen. Dit doen we in 
samenwerking met Stichting het Zwarte Schoap, 

een groep actieve Valburgers die hun dorp een 
warm hart toedragen. In samenwerking met 
de carnavalsvereniging hangen we bovendien 
blauwe wimpels op aan de lantaarns op de route.” 
Wat voor weer het ook wordt, in de Overbetuwse 
dorpen wacht de wandelaars een warm onthaal.

Blauw, blauw en nog eens blauw

Wandelweetje

Dinsdag 
18 juli

Vierdaagse
dresscode:

BLAUW!

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

Mariël de Vries 
dorpsraad Oosterhout

Mariël de Vries (links) 
en Heidi van Elferen

“Oosterhout gaat er een feestje  
van maken.”

Wist u dat er op vrijdag 14 juli
in het Elster gemeentehuis een 

speciale ontvangst
is voor alle Overbetuwse wandelaars?


