Toespraak Walter Hamers 17 juli 2016 (Jules Verne)

Beste mensen,
De beste stuurlui staan dit keer niet aan wal, maar bevinden zich aan boord van dit prachtige schip
met een inspirerende naam. Ik ga u niet vermoeien met een toespraak, dat moet een troostrijke
gedachte voor u zijn. Ik zou dan toch niet het hele verhaal van mijn dankbaarheid jegens u en vele
niet-aanwezigen kunnen vertellen. Dan loop ik ook het risico tussen de wal en dit schip te geraken.
Mijn dankbetuigingen zullen kort, maar daarom zeker niet minder gemeend zijn. Of, zoals de Deense
schrijver en dichter Hans Christian Andersen het eens uitdrukte: dankbaarheid is het geheugen van
het hart.
Bedankt Nijmegenaren en vooral zij die in het centrum wonen, dat wij gebruik mogen maken van
jullie genereuze gastvrijheid
Bedankt bewonersorganisaties voor jullie meedenken
Bedankt burgemeester voor uw intensieve betrokkenheid bij alle activiteiten en alles daaromheen
die deze week in Nijmegen plaatsvinden
Bedankt medewerkers van de gemeente, politie, justitie, brandweer en defensie voor jullie zo
gewaardeerde inzet
Bedankt horecaondernemers, culturele instellingen en evenementenorganisaties voor de
fantastische podia, theaterproducties, workshops en artistieke juweeltjes die jullie geboekt, gemaakt
en tentoongesteld hebben
Een bijzondere dank aan de mannen en vrouwen van de Dienst Afvalstoffen Reiniging, beter bekend
als DAR, die iedere ochtend de stad weer spic en span opleveren; wat een geweldige prestatie is dat!
Bedankt toezichthouders, crowd informers en verkeersregelaars voor jullie inzet deze week
Bedankt stuurgroep van omwonenden, stuurgroep van horeca, stuurgroep van studenten en
stuurgroep van regionale bedrijfsleven voor jullie inspanningen door het jaar heen
Bedankt NS voor alle treinen die jullie weer extra laten rijden en het feestelijk vervoer dat jullie ervan
maken
Bedankt artiesten voor alle honderden optredens
En dan volgt nu een hele lijst: bedankt ARN, Rabobank, Huismerk Energie, Depa, ZLTO, Waterschap
Rivierenland, Toyota Scholten, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, Synthon, NXP, Holland Casino,
Jupiler, Heineken, Take Two, Relatieplanet, Woonboulevard Nijmegen, Kon. Wandelbond Nederland,
Radboud universiteit, Technovium, NSG-Groenewoud, HAN, Dirkzwager, Shift, PP
Personeelsdiensten, Phocas, Nederland Schoon, Eventure, Rootnet, Oddstream, Madscience,
Telegraaf, Gelderlander, Nijmegen1 , NPO2, Croes ingenieursbureau, Dream Fireworks,
Bloemsierkunst Krayenhoff, Hoes Errogas, Bloemdirect, Plantion, onze Ambassadorsclub en natuurlijk
de medewerkers en vrijwilligers van de stichting Vierdaagsefeesten.

Bedankt 100-jarige marsen dat jullie ooit begonnen zijn met wandelen: gefeliciteerd met jullie
prachtige jubileum en dankzij jullie zijn wij nu ook alweer 47 jaar geworden,
En wie ik dan toch vergeten ben krijgt van mij een kus en ik doneer voor die kus geld aan ons goede
doel: Een zoen voor een ziek kind van het RonaldMcDonaldhuis.
Ik heb deze lijst in een sneltreinvaart de revue laten passeren. Eigenlijk beste mensen wil ik met het
voorlezen van deze lijst uitdrukken dat de Vierdaagsefeesten, net zoals de Vierdaagsemarsen,
nooit- kunnen-bestaan - zonder - u. En daarvoor past dank, grote dank. Dat is wat wij u kunnen
geven. De grootste dank is echter de optelsom van alle successen waarvoor u verantwoordelijk of
mede verantwoordelijk bent. Geniet van die successen, koester ze en laten we allen genieten van
deze week met vanavond het milieuvriendelijke vuurwerk zeldzaam in Europa als lichtende
apotheose.
Dank u wel!

