bulletin
26 mei
Weersverwachting

Vandaag

15º
2015: Gemeente-breed
Na vorig jaar kon het organisatiecomité maar
één conclusie trekken: een avondvierdaagse
hoort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
en dus was de tweede editie snel in de maak.
De meest opvallende reacties die de organisatie bereikten waren die van ‘wat is het mooi
hier’. Opvallend, want het betrof die van de Bodegraver die nog niet eerder in Reeuwijk had
gewandeld, maar ook die van de Reeuwijker
die nog niet eerder in Bodegraven wandelde.

De wandelroutes: dinsdag 26 mei

5km

10km

Start: Hockey Club Reeuwijk Bodegraven
(HCRB), Reeuwijksehoutwal, Reeuwijk – RD
parkeerplaats links verlaten – RD Reeuwijksehoutwal oversteken, fietspad – RA fietspad –
RD Oudeweg oversteken, Meentweide, rechts
aanhouden Broekweide – RA Schaarweide,

Scan de code met je
mobiel en/of like ons
op Facebook voor
actualiteiten, routes,
foto’s en meer.

burg over Breevaart – LA Raadhuisweg (fietspad) – RA Groen v. Prinsterlaan – LA Burgerm.
Bracklaan – RA Th. van Leeuwensingel – LA
Kennedybos in, voor bruggetje links aanhouden – LA brug over – RD Van Heuven Goedhartstraat – RD Koebrug over, Dunantlaan – LA

De Avond4daagse is een initiatief van de SBAB, aangesloten bij de KWBN.
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17º

7

Gek eigenlijk, omdat de fusie van onze beide
gemeenten al van een tijdje terug is. Je zou
toch verwachten dat je de gemeente inmiddels
wel kende. Reden te meer voor de organisatie
om al in haar tweede editie gemeente-breed
te gaan en haar deelnemers mee te nemen de
gemeente in. Voor zover ons bekend wandelt
u een uniek evenement. Het eerste en enige
evenement dat nagenoeg alle dorpskernen
aandoet. Nagenoeg, want door de gekozen
afstanden kunnen we nog niet overal komen.
Vanavond dan de aftrap op een vertrouwde locatie (als u vorig jaar ook meeliep). Morgen en
overmorgen is het ook nieuw voor de organisatie, al weten we vanuit de voorbereiding dat
ook hier de Avond4daagse leeft. Deelnemers
uit alle dorpskernen (en zelfs daarbuiten), lokale ondernemers, vrijwilligers... de organisatie heeft het volste vertrouwen in opnieuw een
fantastisch wandelevenement. Veel plezier!

Miereakker – RA Winkelcentrum Miereakker...
5km route: LA Miereakker – RD Lange Krag –
RA Zonnedauw – RD Ratelaar – RD fietspad,
brug over – RA Veenmos – LA Treebord – LA
Oudeweg...
10km route: RA Miereakker – LA Dunantlaan
– RA Treebord – LA ‘s Gravenbroekseweg, einde weg – LA Zoetendijk – RA brug over, Hortemansdijk – LA Leksdijk – LA Bosmankade
– RA Kooidijk, weg volgen tot einde asfalt – LA
brug over – RA Oudeweg tot voorbij Treebord...
Vervolg 5km+10km: RA weg oversteken, brug
over, fietspad – RA fietspad – RD Reeuwijksehoutwal oversteken – Finish: HCRB.

Partners van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk:

Mede tot stand gekomen door:

drukkerij
domburg
bodegraven

Start en finish
Vanavond is de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk te gast bij Hockey
Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB).
Een mooie gelegenheid om deze gastheer te introduceren. We laten Wolter
Duinker aan het woord.
Wie is Hockey Club Reeuwijk Bodegraven? HCRB is dé hockeyclub in onze
gemeente, ontstaan na de fusie in 2010
van Hockey Club Reeuwijk en de Mixed
Hockeyclub Bodegraven. We tellen nu
bijna 700 leden. Onze hoofdlocatie bevindt zich hier in het Reeuwijkse Hout en
onze nevenlocatie vind je aan de Grutto
in Bodegraven.
Wat betekent de HCRB voor deze
dorpskern/gemeente? Naast de grootste groep leden uit Reeuwijk-Brug en Bodegraven, hebben we ook veel leden uit
de andere dorpskernen. Zelfs van buiten
de gemeente hebben wij leden.
Hoe hebben jullie de Avond4daagse
vorig jaar ervaren? De HCRB juicht dit
soort evenementen toe. Toen er contact
met ons werd opgenomen reageerde het
bestuur direct positief. We vonden het
een voorrecht om twee dagen gastheer
te mogen zijn van dit leuke en goed georganiseerde evenement. We hebben de
organisatie dan ook direct laten weten dat
de Avond4daagse ook dit jaar weer welkom is.
Heb je zelf ervaring met de avondvierdaagse? Jazeker, als tiener heb ik regelmatig meegewandeld in de avondvierdaagse in de gemeente Haarlem waar ik
ben opgegroeid. Ik liep samen met een
vriend. Toen al was ik verbaasd over
de enorme aantrekkingskracht die een
avondvierdaagse heeft. Het laagdrempelige karakter en de ontspannen sfeer maken het tot een succesformule.
Waarom is wandelen in deze omgeving
leuk? Als ik rond kijk in onze gemeente
dan kunnen we met recht zeggen dat we
midden in het Groene Hart wonen. De natuur maak je hier van dichtbij mee. Dan
besef je ook dat je boft met zo’n locatie
hier in het Reeuwijkse Hout.

Traktatie vandaag!

10km wandelaars let op!

Veel bedrijven dragen een belangrijk steentje
bij aan het succes van de Avond4daagse. Ze
ondersteunen ons met geld, diensten of goederen. Zo worden de traktaties vandaag beschikbaar gesteld door:

Voordat de 10km-wandelaars morgen (Reeuwijk-Dorp) en overmorgen (DriebruggenWaarder-Nieuwerbrug) op pad gaan, wil de
organisatie hen er op wijzen dat een gedeelte van de 10km-route over onverhard terrein
(voornamelijk graspaden) gaat. De organisatie raadt hen dan ook aan goed schoeisel te
dragen, denk hierbij ook aan de weersomstandigheden. Deze routes maken overigens
deel uit van geregistreerde wandelroutes.

Jimmy

Tips en regels
• We houden het gezellig, zingen mag!
• Elkaar niet voor de voeten lopen, laat
snellere wandelaars passeren.
• Kijk zelf ook naar het weer! Een link naar
weeronline.nl vind je op onze website.
• Afval gooien we niet op straat maar in de
vuilcontainers langs het parcours.
• We bedanken onze verkeersregelaars...
en onze vrijwilligers!
• Ontbreekt het trottoir dan lopen we aan
de linkerkant van de weg. Dat is veiliger.
• Maak mooie foto’s, selfies en post ze op
onze Facebookpagina. Like!

Oproepjes!
• Lever elke avond na de wandeling je
startstrook in, anders word je gebeld!
• Vraag je familie of kennissen die aan de
wandelroute wonen om iets gezelligs te
doen! Vlag uithangen, muziekje buiten
(niet te hard), plakje komkommer of een
dropje uitdelen aan wandelaars...
• Ludiek! Denk na hoe je er op vrijdag bij
de intocht leuk en opvallend uit kan zien!
Trek je verkleedkleren aan!

Koffie en thee
Vandaag staat de TukTukfabriek met koffie
en thee op de Dunantlaan.

Route verkeer dag 2!
De Oud-Reeuwijkseweg is afgesloten voor
alle verkeer, check www.bodegraven-reeuwijk.nl voor jouw route naar Reeuwijk-Dorp.

In geval van
ernstige situaties
bellen met onze
coördinator:
06-38668628

Organisatie-selfie
In het allereerste Avond4daagse-bulletin
stellen wij ons graag aan u voor: de organisatie van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2015!
Om diverse redenen kon de organisatie van
2014 (7 personen) niet bij elkaar blijven en
werd door Hetty Veerman, Mijndert van der
Haven en Erik van Leeuwen een start gemaakt met de editie van 2015. Aangezien het
plan om gemeente-breed te willen wandelen
al was geboren, zocht de organisatie naar
een extra lid uit één van de dorpskernen waar
ze wilde wandelen. Die vond ze in de persoon
van Ton van Elst, iemand in vele opzichten
verbonden met de wandelsport. Met z’n vieren hebben we hard gewerkt om er wederom een fijn wandelevenement van te maken.
Niet in de organisatie, maar wel het noemen
waard is de rol van Wiro van der Werf. Zijn
kennis en inzicht op het gebied van de verkeersveiligheid is onmisbaar gebleken.

Sponsors van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2015: Beyeman’s Trefpunt,Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Koster Accountants, Kringloopwinkel De Kring Reeuwijk, Projectburo Rijnland,
Stichting Bonaz, Van Keeken Schoenen. Suppliers van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2015: Aldi Reeuwijk, All Round Cleaning, Bloemenshop Florelle, Coop Van den Berg, Dorpshuis
Custwijc, Drukkerij Domburg, Green Health Center, Hardloopwinkel, Jumbo Jim Koster, Jumbo Langerak, KKwalitaria Bodegraven, Mandy’s Hairfashion, Muziekvereniging OBK, Naomi’s Dagwinkel, Plus
Hoogendoorn, Primera Raadhuisplein, Primera Vromade, Slagerij en Partyservice Gelderblom, Snackbar De Koning, Sportcentrum De Kuil, Sportschool Doets, Stomerij Vrije Nesse, Troefmarkt Van Rijn,
TukTukfabriek, Vergeer Kaas, Zorg & Zekerheid. Vrienden van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2015: Drieman Garantiemakelaars, Radio Van Dijk, Rijnhoek Plaza, Puur Kappers, Van Vliet
installatietechniek, Opa Antonio Italiaans schepijs, Kaars Schoenenhuis Reeuwijk, Buren van de Raad, Karin’s Haarboutique, Goud Gedaan.

