
Mooie 45e editie van de avondvierdaagse in ’s 
Gravenmoer!  

 
 

Vier dagen lang is er afgelopen 
week door 140 wandelaars in 
en rondom ’s Gravenmoer 
gewandeld tijdens de 
avondvierdaagse. De 
allerkleinste kinderen van 4-5 
jaar liepen de afstand van 3,5 
kilometer. De oudere 
schooljeugd en vrije lopers 
liepen de afstanden van  
5 en 10 kilometer.  De eerste 
avond kampten we helaas met 
mindere 
weersomstandigheden, maar 
de dagen erna waren 
zonovergoten! Dit zorgden 

samen met de vele kilometers in de benen voor zere voeten en rode hoofden, maar het 
plezier onderweg was er zeker niet minder om!  
 
De wandelroute’s brachten iedereen o.a. door de mooie dijkjes van ‘s Gravenmoer,  
langs het ooievaarsnest bij de theetuin in Waspik en over het pad de Onkelsloot in 
Dongen. Op sommige dagen waren bij enkele afstanden het aantal meters langer,  
maar dat was vanwege veiligheidsredenen! De Hoofdstraat en Klein Dongense weg waren 
namelijk afgesloten voor alle weggebruikers en wegens te kort aan verkeersvrijwilligers, 
hoefden de wandelaars dan niet over gevaarlijke wegen te lopen en kon men genieten van 
een mooie wandelomgeving. 

 
 



De feestelijke intocht op vrijdagavond werd traditioneel begeleid door de slagwerkgroep  
‘Cresendo’. Vele ouders, opa’s en oma’s, familie en vrienden stonden op het sportpark 
“Het Wiel” te wachten om hun wandelkanjer in het zonnetje te zetten met bloemen en de 
mooiste creaties aan snoepkettingen! Bij de finish op basisschool “De Springplank” lag 
voor iedereen een mooie medaille en wandeldiploma klaar als beloning voor het behalen 
van de avondvierdaagse! 

 
De organisatie kan terug kijken op een geslaagd wandelfestijn mede dankzij de 
medewerking en hulp van o.a. beide basisscholen, het vaste team aan vrijwilligers en niet 
te vergeten onze sponsoren, die ervoor zorgden dat er elke avond voor de wandelaars iets 
lekkers klaar stond onderweg en bij de finish! Ook alle wandelaars willen wij bedanken 
voor 4 mooie en vooral gezellige avonden.  
 
De avondvierdaagse van ’s Gravenmoer zal volgend jaar plaats gaan vinden van dinsdag  
6 t/m vrijdag 9 juni 2023! Dan zijn we weer te gast bij basisschool “De Wegwijzer”.  
Noteer alvast deze data in de agenda en hopelijk mogen we dan rekenen op een grotere 
groep 10 km wandelaars, want het zou jammer zijn als deze afstand zou moeten 
verdwijnen in het avondvierdaagse programma wegens te weinig deelnemers.  
Dus ga die uitdaging aan!  
 
Wilt u eventueel helpen onderweg op het parcours? Meld u zich dan aan bij  

O.N.I. gym via     a4d@oni-gym.nl 
 
Het is gewoon een feestje om 4 avonden te mogen wandelen in ons mooie dorp!  
Tot volgend jaar! 
 
 
 
 


