
                       

 

Na twee volle dagen het lichaam te laten rusten, is het nu de tijd om terug te kijken op een 

enerverende week. 

De afgelopen week (17 - 20 juli) werd de 102de editie van de Vierdaagse van Nijmegen gehouden. 

Voor eerst in hun bestaan hebben tijdens de vierdaagse ruim 1,6 miljoen bezoekers de stad Nijmegen 

bezocht. 

Op de laatste dag waren er ruim 350.000 bezoekers in de stad. 

 

De wandelgroep Sporty Maluku Huizen was natuurlijk ook van de partij en inmiddels heeft men de 

wandeltocht met succes afgesloten. 

Deze zes wandelaars(ters)  hebben in vier dagen meer dan 1.040 km gewandeld! 

In de hitte was het afzien en bikkelen geblazen, maar desondanks hebben deze zes personen de 

finish weten te bereiken. 

De eerste drie dagen werden wij door lokale Molukkers in Elst, Bemmel, Hatert en Gennep hartelijk 

ontvangen. 

In sommige van deze plaatsen kregen wij dan ook een natje en droogje aangeboden. 

De laatste dag was voor de wandelgroep de “grand finale” van een jaar keihard trainen. 

Vanaf het plaatsje Cuijk, via Malden, tot aan Nijmegen werden wij dan ook door duizenden mensen 

verwelkomd.  

 

Uiteraard gaven ook de Molukkers en onze Nederlandse vrienden (familie, aanhang en cucu2’s) uit 

Huizen acte de présence. 

De laatste 15 tot 20 km waren, wat ons betreft, een hel maar de aanwezigheid van deze personen 

gaven ons vleugels om de laatste etappe naar de Via Gladiola te kunnen overbruggen. Op dat 

moment kon de medaille ons niet meer ontgaan. 

Niet alleen in Cuijk, maar ook in Malden en op de weg naar Nijmegen tot aan de finish werden wij 

door de Huizerse Molukkers over de eindstreep getrokken. 

Voor sommigen werden de emoties teveel. Het doet je dan ook wat als bij binnenkomst de  

"Gandong E’s" uit het publiek klonk. 

 

Er waren ook vrienden, familie en buren die ons met schouderklopjes, appjes, facebook posts al die 

dagen hebben ondersteund. 

Niet alleen bij de finish maar ook bij thuiskomst kregen wij allerlei kadootjes van gladiolen, flesjes 

drank tot aan bijna een kilo snoep!!   

 

Wij hebben, jammer genoeg, niet iedereen kunnen ontmoeten. 

Desondanks willen wij eenieder hartelijk bedanken voor de ondersteuning, in welke vorm dan ook, in 

de afgelopen week. 

Het was weer een week om nooit te vergeten!! 



 

                                                   

                                                                            

 

                                             


