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Doe gezellig mee! 4 avonden 
wandelen door onze gemeente!

Elke avond zie je een andere omgeving. 
Onze gemeente heeft zoveel moois in de 
dorpen! Doe je weer mee? Dit jaar iets 
speciaals….

NIEUW: XS-Route van 2 km
Wil je graag meelopen maar is 5 km (iets) 
te ver? Op vrijdag 24 mei is er speciaal 
voor jou een andere route van 2 km. Een 
route voor de hele kleintjes, onze senioren 
en alles daar tussenin. Dankzij sponsoring 
van KARWEI komt de XS-route een stapje 
verder!

Deelname voor jong en oud!
Onze Avond4daagse is voor alle leeftijden. 
We raden aan dat kinderen onder 12 jaar 
onder begeleiding van een volwassene 
lopen.

Online inschrijven 
15 april t/m 18 mei
Online inschrijven en betalen voor 1 of 4 
avond(en) wandelen via de website:
www.avondvierdaagse-rebo.nl
Inschrijven kan individueel of als groep.

Kosten
€ 6,50 p.p. voor 4 avonden (online 
inschrijving)

> Let op! Online inschrijven kan t/m 18 mei 
2019; daarna alleen nog bij de start (€ 7,50)

Programma

Starttijden
10 km  18.15-18.45u (vrijdag tot 18.30u)
5 km 18.30-19.00u (vrijdag start 19.00u)
XS-route  18.30-18.45u (alleen op vrijdag)

21 mei I Reeuwijk-Brug
Hockeyclub HCRB – Reeuwijkse Houtwal 1

22 mei I Reeuwijk-Dorp
Restaurant HAPPZ – Dorpsweg 32 
Parkeren: Aldi, Dorpsweg 36

23 mei I Driebruggen-Waarder
V.V. WDS – Kielastraat 29, Driebruggen 
Parkeren: Kiela, De Groendijck 15

24 mei I Bodegraven
Start: Sportcentrum De Kuil – Sportlaan 1a
Finish: Raadhuisplein

BorftLive bij aankomst!
Vrijdag komen we aan in een extra 
gezellige omgeving van het Raadhuisplein. 
Er is braderie, Hollandse avond, muziek 
en kermis. Onze kramen staan bij het 
Gemeentehuis.
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