bulletin
27 mei
Weersverwachting

Vandaag

17º
Voor ‘t eggie!

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

In aanloop naar de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk kreeg de organisatie ook vragen of ouders en begeleiders mee mochten
lopen. Zo ook gisteren bij de Info-kraam. En
ons antwoord is een duidelijke JA. Iedereen
mag deelnemen aan de Avond4daagse. Je
koopt een stempelkaart (de komende dagen
kun je een dagkaart kopen) en daarmee doe je
mee voor ‘t eggie. Iedereen die 4 dagen loopt
verdient de welverdiende medaille. Loopt je 1
avond mee, dan ontvang je aan de finish een
wandeldiploma. Dit is anders dan bijvoorbeeld
in Gouda waar het evenement niet voor niets
Jeugdavondvierdaagse heet. Iedereen mag
dus bij ons meedoen, je koopt de stempelkaart, je profiteert van de sfeer en de extra’s
én je doet mee voor ‘t eggie. Sportief toch!

De wandelroutes: woensdag 27 mei

5km
De Avond4daagse is een initiatief van de SBAB, aangesloten bij de KWBN.

7

16º

6

Avond4daagse is groen!
Wandelen in je eigen omgeving is wel zo
leuk als het schoon is. Dat is meer genieten en minder ergeren aan zwerfvuil. Ondanks de Tips en Regels in het bulletin gisteren, is de organisatie er op gewezen dat
deelnemers papiertje, stokjes en blikjes
van de traktaties op de grond lieten vallen.
Niet leuk voor de deelnemer erachter, laat
staan de bewoners in de straat. Onnodig
natuurlijk! Bij onze post(en) staat een afvalbak. Neem je rommel mee of wacht
even en gooi ‘t in
de afvalbak. Hou
‘t schoon! Zo hoort
de Avond4daagse!

5km route: Start: Restaurant Happz, Dorpsweg 32, Reeuwijk-Dorp – LA Dorpsweg – LA
Kerkweg, weg oversteken, fietspad vervolgen
– LA Schinkeldijk – LA Tempeldijk – LA Middelweg – LA Middelburgseweg – LA Kaagjesland
– RD Dorpsweg – Finish: Restaurant Happz.

10km
Scan de code met je
mobiel en/of like ons
op Facebook voor
actualiteiten, routes,
foto’s en meer.

Morgen

10km route: Start: Restaurant Happz, Dorpsweg 32, Reeuwijk-Dorp – LA Dorpsweg – LA
Kerkweg, weg oversteken, fietspad vervolgen
– LA Schinkeldijk – RA Ringdijk – LA Zijdeweg
– RA Tempeldijk – LA Middelweg – LA Middelburgseweg – LA Kaagjesland – RD Dorpsweg
– Finish: Restaurant Happz.

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 Restaurant
Happz/Gasterij Vergeer. Een mooie gelegenheid om deze gastvrouw te introduceren. We laten Daniëlle VerboomVergeer aan het woord.
Wie is Restaurant Happz? Restaurant
Happz is een onderdeel van Gasterij Vergeer, een familiebedrijf dat inmiddels 44
jaar actief is in de horeca. Samen met mijn
twee broers heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. In restaurant Happz
hanteren wij het Taste & Share principe.
Taste: je kunt allerlei kleine gerechtjes
proeven; Share: je kunt gerechtjes met elkaar delen. De grotere eter kan uiteraard
ook onze grill-specialiteiten bestellen.
Wat betekent restaurant Happz deze
dorpskern? Als onderdeel van Gasterij
Vergeer staan wij midden in het sociale en
culinaire midden van de dorpskern. Van
oudsher is deze plek hét uitgaanscentrum
van Reeuwijk(-Dorp). De carnavalsoptocht
eindigt hier voor de deur, waarna de carnaval 4 dagen lang in Amicitia (hierachter)
verder gehost wordt. Ook de pronkzitting
op 11-11 vindt hier jaarlijks plaats. Het plein
voor ons restaurant, vandaag de start-finish, mag je gerust als hét dorpsplein van
Reeuwijk-Dorp beschouwen. Hier wordt
ook Koningsdag gevierd. Vroeger was de
zaal van Amicitia de gymzaal van de oude
katholieke school, het gebouw hiernaast,
en deed dit gebouw dienst als paardenstal
voor de kerkgangers die met paard en wagen naar de kerk kwamen, weer later was
dit het scoutinggebouw. Na de kerk werd
in de bruine kroeg een borreltje gedronken.
Deze kroeg stond op de plek waar nu ons
plein is.
Heb je zelf ervaring met de avondvierdaagse? Ja hoor, maar was het nu in
Gouda of in Boskoop dat ik gelopen heb?
In ieder geval was het met de scouting ;-)
Waarom is wandelen in deze omgeving leuk? Onze dorpskern is klein en
dus ben je al snel midden in de natuur. Bij
mooi weer heb je schitterende uitzichten
over de polders. Dat maakt het wandelen
voor jong en oud leuk en interessant.

Traktatie vandaag!
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:

Koffie en thee
Vandaag staat de TukTukfabriek met koffie
en thee op de Tempeldijk (controlepost).

De balans van dag 1
•
•
•
•
•

134 deelnemers voor 4 dagen 10km
484 deelnemers voor 4 dagen 5km
38 deelnemers met een dagkaart
28 verkeersregelaars!
27 vrijwilligers!

Op de voet gevolgd

Het weer zat enorm mee en ook vandaag verwachten we prima wandelweer. Met 656 deelnemers op de eerste wandelavond heeft de organisatie het aantal deelnemers van vorig
jaar nu al overtroffen. Een aantal van hen
vingen we op bij de finish.

“Onze vriend David
(links) traint voor de
Nijmeegse. Hij loopt stevig door, wij
er achter aan. Zo zijn we als eerste
van de 10km terug”, aldus Robin (r)
en Menno (m).

Het aangename met het nuttige.
Door werkverplichtingen ietwat te
laat aan de start, maar met liefde
voor de wandelsport de
taak van Bezemwagen
op zich genomen.
#paarsebrigade.

Claudia van
Sportschool Doets kondigde
het op Facebook al aan: “De
Avond4daagse start je natuurlijk
met een goede warming-up.
Tot vanavond!”

Domingo van Stichting
De Parel moest lang
wachten op de rest van
zijn wandelgroepje. Zonder stempelkaart kwam
hij als eerste 5km-wandelaar juigend over de
finish: “De route kon ik
makkelijk volgen, daarom ben ik zo snel!”

Jesse uit Reeuwijk: “Hé, werk
jij* ook
hier?”

Jur en Bianca uit Bodegraven waren heel vlot binnen van de 5km.
Per ongeluk met de 10km gestart?

*herkende Erik van de organisatie

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.

