Contact Digitaal  Jaargang 9 (2014)  Nummer 6  www.speeltuinuitgeest.nl  info@speeltuinuitgeest.nl  Pag. 1

Organisatie avondvierdaagse:

“Kinderen hebben zich als schatjes gedragen!”

Afgelopen vrijdag, 18 april, kwam er een einde aan de alweer 53e avondvierdaagse van Uitgeest. Als
afsluiting van vier fantastische dagen kregen de 933 deelnemers een welverdiende medaille.
Monique Ouwens van de organisatie laat weten dat het evenement voorspoedig is verlopen: “Het
enige incident, de val van een fietsster op de Geesterweg, lag buiten de avondvierdaagse, maar
hebben onze EHBO’ers prima opgepakt.”

Download nu alle foto's in
hoge kwaliteit!

Alle foto's die van 15 t/m. 18
april zijn gemaakt tijdens 53e
avondvierdaagse van Uitgeest
hebben wij voor u verzameld in
een zip-bestand. Dit bestand
(1,89 GB) kunt u downloaden
via WeTransfer. De download is
beschikbaar t/m. vrijdag 25
april 2014.

Bij de ruim 900 lopers was de vijf kilometer het meest in trek. Hier deden 740 enthousiaste kinderen
en volwassenen aan mee. 193 fanatiekelingen kozen voor de tien kilometer. Allen werden elke avond
begeleid door meer dan vijftig vrijwilligers, zonder wie zo’n activiteit niet kan bestaan. Opvallend was
de bereidheid onder hen om, waar nodig, iets extra’s te doen. Ook alle kinderen verdienden volgens
Monique Ouwens een groot compliment: “De kinderen hebben zich als schatjes gedragen!” Als
voorbeeld noemt ze het in de speeltuin uitdelen van ijsjes door cafetaria Family: “Ik heb na afloop
geen ijspapiertje kunnen vinden”. Over sommige ouders was men iets minder te spreken: “De
verkeersregelaars staan er voor alle deelnemers, niet alleen voor de kinderen. Zij staken nog wel eens
over naast de verkeersregelaars en als men daar iets van zei, kreeg men een snauw terug. Jammer.”

Medaille bij voorgangers

De eerste avond was het fris, maar gelukkig wel droog. De kortste afstand ging richting de Koog en liep
over de Wiekenlaan, door de Benesserlaan en langs FC Uitgeest. Ook een grote groep bewoners en
begeleiders van woonzorgcentrum Geesterheem deed mee. Zij lieten na afloop weten van deze
prachtige dag te hebben genoten. De deelnemers aan de tien kilometer wandelden via Klein- en Groot
Dorregeest naar Akersloot, om vervolgens over de Koogdijk weer terug te keren.

Als afsluiting werd de medaille
van dit jaar toegevoegd aan de
medaillekast in de speeltuin. De
kast hangt naast de klapdeuren
in de grote zaal. Overigens zijn
alle medailles ook te bekijken
op onze website.

Op dag twee was er een mooie tocht door het Oude Dorp uitgestippeld. Een aangenaam zonnetje was
voor 54 mensen een goed excuus om een dagje “zwart” mee te lopen, zo bleek uit een telling van de
organisatie. De langste afstand sloeg bij de Meldijk rechtsaf en knoopte er nog een uitstapje naar het
Zwaansmeer en Jachthaven Zwaansmeerpolder aan vast. Donderdagavond werd de Kleis bezocht.
Helaas hield men het niet droog en moesten de paraplu’s tevoorschijn worden gehaald. Niet iedereen
had rekening gehouden met het slechte weer en in sommige
verregende boekjes was na afloop dan ook geen stempel meer te
zetten. Dit beeld leverde een aantal vrijwilligers in de nacht
voorafgaand aan de laatste dag zelfs enkele nachtmerries op.
Gelukkig bleek alles uiteindelijk mee te vallen en kon het
evenement vrijdag feestelijk worden afgesloten. Vanaf sporthal de
Meet liep men achter de boerenkar met muziek aan naar de
speeltuin, waar de medailles werden uitgereikt.

