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Klaar voor de start
De vele positieve reacties op de routes en de
spreiding binnen de gemeente heeft de organisatie uitgedaagd weer nieuwe routes uit te
zetten binnen onze gemeente. Dat is gelukt. De
Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2016 bevat nieuwe en veranderde routes. Er valtt weer
veel te zien. Ondersteund door vrijwilligers,
verkeersregelaars, lokale ondernemers en de
gemeente is de organisatie ervan overtuigd
opnieuw een leuk en sportief evenement voor

De wandelroutes: dinsdag 24 mei

5km

10km

Start: Parkeerplaats Zalencentrum De Brug

 Dunantlaan oversteken, Thorbeckelaan uitlopen  Rolandholstlaan schuin oversteken,
voetgangersbrug over, fiets-/voetpad uitlopen

 achter ‘rotonde’ Semmelweislaan fiets-/voetpad op  Pijlkruidlaan  Dunantlaan oversteken, Miereakker  Winkelcentrum MiereDe Avond4daagse is een initiatief van de SBAB, aangesloten bij de KWBN.

akker  Miereakker  ’t Kerkestuk  Ruichthoek  speeltuintje links schuin oversteken,
Hanengevecht  Lange Krag  Wederik 
Ratelaar  Melkdistel  brug over, Kamille,
bruggetje over (5km en 10km splitsen zich hier)
5km route:  Treebord uitlopen  ’s Gravenbroekseweg,

Partners van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk:

De organisatie: Ton, Hetty, Mijndert, Erik
jong en oud te hebben gerealiseerd. Mogen
de weergoden ons dit jaar weer gunstig gezind
zijn! Wij wensen alle deelnemers veel plezier.
De organisatie.

10km route:  Treebord uitlopen  Oudeweg rechtdoor vervolgen Plassengebied in 
bruggetje over,  Kooidijk  (voor Bosmankade) bruggetje over  Zoetendijk (voetpad)
RD Zoetendijk uitlopen, ophaalbrug over RA
Ree  Korssendijk  Recreatiegebied in, parallel aan de Ree RD einde onverhard wandelpad, Ree verhard vervolgen  Notaris D’aumerielaan  ’s Gravenbroekseweg,
Vervolg 5-10km: Reeuwijkse brug over 
Nieuwdorperweg  Koningin Wilhelminastraat
 brug over, Albert Schweizerstraat  Van
Staverenstraat  Van Heuvengoedhartstraat
oversteken, Winkelcentrum Bruggehoofd 
Plesmanstraat  Van Goghstraat  Boerhavestraat, einde rechts doorgang  Groen
van Prinsterenlaan oversteken  Groen van
Prinsterenlaan  bruggetje over  Rondje
Groene Zoom uitlopen  Groen van Prinsterenlaan oversteken, John Raedeckersingel 
Van Heuvengoedhartstraat  Raadhuisweg
oversteken, Koebrug over  Finish, parkeerplaats Zalencentrum De Brug.
Mede tot stand gekomen door:

drukkerij
domburg
bodegraven

Dorp en wijk

Reeuwijk-Brug Oost en West

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is
een uitgestrekte gemeente bestaande
uit diverse dorpskernen. Deze lenen
zich uitstekend om iedere avond op
een andere locatie te wandelen. De
grote dorpskernen in onze gemeente
zijn opgedeeld in wijken en deze wijken hebben ieder een wijkteam. Vanavond gaat de route door de wijken
Reeuwijk-Brug Oost en Reeuwijk-Brug
West, we laten de voorzitters Marjan
van Walraven (Reeuwijk-brug Oost)
en Addy (spreek uit ‘Eddy’) Vos (Reeuwijk-Brug West) aan het woord.
Voor alle duidelijkheid de wijk Reeuwijk-Brug West ligt tussen de Breevaart
en de A12. Dat betekent dat ReeuwijkBrug Oost het gebied is aan de overzijde van de Breevaart, het gedeelte waar
de Avond4daagse-wandeling vandaag
begint.
De wijkteams hebben als taak meegekregen namens de gemeente de leefbaarheid
in de wijken te verhogen. De acties die de
wijkteams doen dienen een algemeen belang of dat van een groep mensen. Zo’n
project waar beide wijkteams zich in hebben vastgebeten is de herinrichting van
de Raadhuisweg-Zoutmansweg. Na de
opening van de Randweg is het weliswaar
rustiger geworden, maar door veel onduidelijkheid zeker niet veiliger.
Voor de komende jaren zal de renovatie
van het wegennet in Reeuwijk-Brug West
de bijzondere aandacht gaan krijgen van
het wijkteam.
Successen hebben de wijkteams inmiddels ook al geboekt. Daags na in gebruikname van de Buurtpreventie-app in
Reeuwijk-Brug Oost werden de inzittenden van een verdachte auto aanhouden.
In de wijk was namelijk een aantal inbraken gepleegd. Tevens wordt hard gewerkt
aan het Huis van Alles.
De wijkteams hebben de taken vanavond
netjes verdeeld: Marjan van Walraven
geeft vanavond het startschot bij het vertrek van de 10km wandelaars. Addy Vos
doet dat voor de 5km wandelaars.

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:

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

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.

Oproepjes!
• Lever elke avond na de wandeling je
startstrook in!
• Maak mooie foto’s, selfies en post ze op
onze Facebookpagina. Like!
• Vraag je familie of kennissen die aan de
wandelroute wonen om iets gezelligs te
doen en de deelnemers te begroeten.
• Ludiek! Denk na hoe je er op vrijdag bij
de intocht leuk en opvallend uit kan zien!
Trek je verkleedkleren aan!

Bomenplein
In Reeuwijk-Brug is sinds enige jaren de
naam ‘Bomenplein’ onlosmakelijk verbonden
met Halloween. Het initiatief van een groepje
bewoners aan het pleintje waarop de Ruichthoek, Snipperdrift, Hanegevecht en Rozetuin
uitkomen, is inmiddels uitgegroeid tot een
spannend en griezelig schouwspel waarbij
ook de omliggende straten betrokken zijn.
Vanavond geen griezelen op het ‘Bomenplein’.
‘Geestdriftig’ is een zeer enthousiaste commissie ‘Bomenplein’ aan de slag gegaan om
een feestelijk doorkomst van de wandelaars
van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk
voor te bereiden. Trick or treat... vanavond
krijgt de deelnemer zeker een versnapering.
facebook: halloween op het bomenplein

Stop afval in je eigen tas of in een vuilniszak (bij verkeersregelaars of stempelpost) onderweg.

Familie zwaan verwacht
binnenkort de ooievaar
De Avond4daagse wijkt vanavond een klein
beetje af van de oorspronkelijk route. Reden is het broedende zwanen-echtpaar op
de Groene Zoom dat hun eerste kroost verwacht. Wij laten het stel lekker met rust en
maken een klein ommetje. Komt de kleine
deze week nog uit het ei, dan maken we er
melding van in het bulletin.

Voor actualiteiten, routes, foto’s
en meer op onze website scan
de code met je mobiel.
Like ons op Facebook. Deel je
foto’s van onderweg met ons.

Sponsors van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2016: Beijeman’s Trefpunt, Karwei Bodegraven, Koster Accountants, Kringloopwinkel De Kring Reeuwijk, Van Keeken Schoenen. Suppliers
van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2016: Aldi Reeuwijk, All Round Cleaning, Bloemenshop Florelle, Coop Van den Berg, Dagwinkel Peter & Patrick, Dorpshuis Custwijc, Drukkerij Domburg,
Fam. Van der Hoeven, Green Health Center, Hardloopwinkel, Janwillem Bodegraven fietsenwinkel, Jumbo Jim Koster, Jumbo Langerak, Keurslagerij Kamerling, Kwalitaria René Nauta, Muziekvereniging
OBK, Plus Hoogendoorn, Primera Raadhuisplein, Primera Vromade, Raaphorst Noten & Drop, Rabobank Gouwestreek, Refresco Benelux, Slagerij en Partyservice Gelderblom Driebruggen, Slagerij en
Partyservice Gelderblom Bodegraven, Snackbar De Koning, Sportcentrum De Kuil - SBAB, Sportschool Doets, Vergeer Kaas, WHA Dienstverlening, Zalencentrum De Burg, Zorg & Zekerheid. Vrienden van
de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2016: (Bezorg)restaurant Dall Italia, Drieman Garantiemakelaars, Hardloopwinkel, Radio Van Dijk, Rijnhoek Plaza, Puur Kappers, Van Vliet installatietechniek,
Kaars Schoenenhuis Reeuwijk, Karin’s Haarboutique, Kokkeler Bloemen, Goud Gedaan.

