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10km-wandelaars let op!
Een gedeelte van de 10km-route morgen
(Driebruggen-Hogebrug) gaat over onverhard terrein (graspaden). De organisatie
raadt hen dan ook aan goed schoeisel
te dragen. Deze routes maken overigens
deel uit van geregistreerde wandelroutes.

Nu al één groot feest

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

De Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk
2016, pas 1 dag oud, is gisteravond op een
geweldige wijze ondersteunt door diverse
initiatieven. Over de doorkomst op het ‘Bomenplein’, met muziek dans en rookgordijn,
de traktaties onderweg en een welverdiende
dorstlesser van het wijkteam Reeuwijk-Brug
West, kwamen bij de organisatie vele lovende reacties binnen. Super bedankt iedereen!

De wandelroutes: woensdag 25 mei

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

10km
Partners van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk:

5km route: Start: Parkeerplaats Restarant
Happz, Dorpsweg 32  Dorpsweg  Nieuwdorperweg  Fietspad Baarsjeskade langs
de A12  Baarsjeskade volgen  Bloemendaalseweg  Reewal  Reesveld  Brede
Schouw  Overtoom vervolgen tot  Dorpsweg  Finish, parkeerplaats Restarant Happz.
10km route: Start: Parkeerplaats Restaurant
Happz, Dorpsweg 32  Dorpsweg  Kerkweg  Oud Reeuwijkseweg  Rotonde via
het fietspad oversteken  Onder A12 door
 Buitenomweg  Burgermeester Braklaan
 na ± 25m  Kennedybos in, uitlopen 
Kennedysingel  Rembrandtstraat  Rembrandtstraat, voetpad Vondelpad  bruggetje
over  Nieuwdorperweg, onder A12 door 
fietspad Baarsjeskade langs de A12  Baarsjeskade volgen  Bloemendaalseweg oversteken, fietspad Zwarteweg  Middelburgseweg  Kaagjesland  Dorpsweg  Finish,
parkeerplaats Restaurant Happz.
Mede tot stand gekomen door:

drukkerij
domburg
bodegraven

Dorp en wijk

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp

Vanavond is de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk te gast in Reeuwijk-Dorp. We spreken met Jørgen
Heinrich, voorzitter van het dorpsteam.
Het dorpsteam in Reeuwijk-Dorp is een
groot team, en groeiende, bestaande uit
bewoners met ieder hun kennis en kunde.
Zo hebben we twee werkgroepen binnen
het dorpsteam gevormd die zich bezig
houden met respectievelijk ‘Infrastructuur’ en ‘Welzijn en Sociale Zaken’. Deze
werkgroepen overleggen zelfstandig in
de lopende zaken en brengen advies uit.
Deze bespreken we in de gezamenlijke
overleggen in het bijzijn van de Dorps- en
Wijkwethouder. We zijn er best trots op dat
deze Dorps- en Wijkwethouder onze eigen
burgemeester Christiaan van der Kamp is.
Eén maal per jaar houden we een grote
bijeenkomst in Amecitia. Hier is iedereen
uit Reeuwijk-Dorp, Tempel en het buitengebied welkom. Wij zorgen voor de hapjes
en de drankjes én voor een gespreksthema zodat we twee vliegen in één klap
slaan. Deze gezellige bijeenkomst met
ruim 100 gasten beschouwen wij als één
van onze successen: we weten de mensen te bereiken en te betrekken.
Recentelijk heeft het dorpsteam het opknappen van de speeltuin in de Van de
Veldestraat weten te realiseren. De oude
vloer was aan vervanging toe en het budget van de gemeente voor een nieuwe
vloer bleek onvoldoende. Met onze inzet
ligt er nu weer een fijne speelplek voor
de kinderen. Ook het bruggetje op de
Nieuwdorperweg, de wandelaars aan de
5km zullen deze passeren, heeft zijn bovenbouw behouden. Het paste niet in de
budgettaire plannen de gemeente, maar
was voor het dorpsteam karakteristiek bepalend als toegang tot het dorp. Momenteel heeft de herinrichting van de Reewal
onze bijzondere aandacht.
De wandelaars zullen vanavond worden
getrakteerd op een hartelijk ontvangst
door de dorpsbewoners en worden getrakteerd op mooie vergezichten tijdens het
wandelen. Iedereen veel succes!

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:

Scouting Reeuwijk

Op de voet gevolgd
Na een jaar wachten, konden we eindelijk
weer van start. Iets minder deelnemers,
maar erg veel positieve reacties. We geven er een paar:

Simon, Wouter
Eddy en Tristan wilden
gewoon de eersten zijn.

Toen 2 jaar geleden voor het eerst de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk werd gewandeld lieten de Welpen en Kabouters van Scouting Reeuwijk de Goudse Avondvierdaagse
voor wat het is om aan hun eigen Avond4daagse mee te doen. Vorig jaar kwam daar
ook ondersteuning bij van een team van vrijwilligers van Scouting Reeuwijk. Dit jaar zijn
ze er ook weer bij, ruim 60 in getal... en dat
gaat nu zeker fluitend!

Sanne en Lindsey
uit Bodegraven wachten
op het gras op hun
moeders. ‘Die lopen namelijk
ergens achteraan’.

Cor, jaargang 1932, maakte gisteren
zijn debuut in de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk.
Welkome dorstlesser
van wijkteam Reeuwijk-Brug West. Top!

Nu al in de prijzen? ‘Ik doe
helaas maar 1 avond mee’.
Jolanda uit Reeuwijk. Monique (r) kreeg het duimpje
voor ‘goed bezig’... nog 3!

Sacha, 8 maanden
oud, de jongste
wandelaar. ‘Zo, en
nu nog even door
het baasje uitgelaten
worden’

De balans
na dag 1

In totaal al 130
deelnames aan
avondvierdaagses.
‘Sinds vorig jaar
lopen wij graag
hier.’ Jannie, Els en
Gerda uit Lexmond.

• 119 deelnemers voor
4 dagen 10km
• 353 deelnemers voor
4 dagen 5km
• 35 deelnemers met
een dagkaart
• 22 verkeersregelaars!!!
• 50 vrijwilligers!!!

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.

