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Wijk bij Duurstede
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3Kernenavond4Daagse 2022
De 3kernenavond4daagse is inmiddels een begrip in onze gemeente.
Ruim 1.300 mensen lopen als een kievit, met de neus in de wind,
zich het vuur uit de sloffen. Allen in het gareel, op zoek naar avontuur.
‘Opzij, opzij, opzij …’, ‘Ik heb een potje met vet …’, ‘Daar boven op
die berg …’
Organisatie door vrijwilligers
Organisatorisch zetten dit jaar ruim 50 vrijwilligers hun beste beentje
voor om de vier wandelavonden weer soepel te laten verlopen. Een
aantal voorbeelden zijn: de ehbo’ers, de verkeersregelaars, mensen
die de route uitzetten en van borden voorzien, vrijwilligers die de
inschrijvingen verzorgen, die het contact met de scholen leggen,
muzikanten …. Zij lopen, spreekwoordelijk, het vuur uit de sloffen
voor ons allen.
Wat mag u dit jaar verwachten?
Er zijn vier routes uitgezet van 5 en 10 kilometer, dwars door de drie
kernen. Ook dit jaar vindt de start in Langbroek plaats in de
nieuwbouwwijk ‘Oranjehof’ vanaf het dorpshuis ‘de Toekomst’. Net
als voorgaande jaren stellen fruittelers hun boomgaard weer open,
zodat we van de gebaande paden af kunnen. En, laat u in Wijk bij
Duurstede verrassen door een gezellig en afwisellend ommetje.
Het defilé op de laatste dag start vanaf de Graaf van Lynden van
Sandenburgweg en eindigt op het Cob balkplein in Cothen. Meerdere
muziekverenigingen zorgen dit jaar voor passende klanken. Dit
verhoogt niet alleen de feestvreugde voor de lopers, maar ook voor
de ruim 3.000 bezoekers die Cothen zullen bezoeken. Dit loopt wel
los!
Ik wens iedereen heel veel succes en plezier!
Francis, voorzitter
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Algemene regels en veiligheid:










Zorg dat je op tijd aanwezig bent en meld je bij de begeleider.
Let op de veiligheid! Dus zeker niet stoeien als er auto’s rijden.
Laat geen afval achter, en respecteer de natuur.
Neem eventueel een flesje water mee, zeker bij warm weer.
Lawaai maken (toeters, ratels etc.) doe je thuis.
Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars, politie en
organisatie.
Ga respectvol om met anderen en andermans spullen.
Honden mogen meelopen, mits aangelijnd.
En voor de ouders:
Kletsen mag maar vergeet niet op de kinderen te letten!

1.300 wandelaars in je boomgaard of op je erf ?
Stel je dat eens voor, wat een drukte… ook dit jaar hebben we weer
een aantal mensen bereid gevonden hun tuin of perceel open te
stellen voor ons. Hulde!
Maar dat geeft ons ook een beetje extra verantwoordelijkheid.
Eigenlijk is het heel simpel: net als op de openbare weg geldt op
privé grond dat je niets moet doen wat je thuis ook niet doet. Geen
rommel achterlaten, de natuur respecteren en (zeker in de
fruitboomgaarden) de bomen met rust laten.
Als we ons hieraan houden dan mogen we volgend jaar ook vast
weer door de tuinen van deze eigenaars lopen.

Plaats op de weg voor de wandelaars:
Gebruik het voetpad. Is er geen voetpad aanwezig loop dan uiterst
rechts van de weg, tenzij anders aangegeven door de organisatie of
politie. Het is verboden om met meer dan 3 personen naast elkaar te
lopen. In een groepsopstelling dient er leiding voor en achter de
groep te lopen. Gooi geen vuil neer en doe dit zoveel mogelijk in de
vuilniszakken die we aanbieden onder andere bij de pauzeplaatsen.
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Wij bieden U:
- Huisverkoop van appels/ peren/ pruimen/ aardbeien/
aardappels en pompoenen.
- Div. soorten jam's en sappen, gemaakt van eigen fruit.
- Kadomanden met fruit en streekproducten uit de
KROMME RIJN Streek.
- Onze producten worden zorgvuldig en op
milieuvriendelijke wijze geteeld
- Pompoenendag 2e zaterdag van oktober.
Fam. Vernooij
Trechtweg 10 in Cothen
tel. 0343-561745
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5 km.
DINSDAG 7 juni
COTHEN
Start: vanaf sportpark De Kamp
Tijd: tussen 18.30 - 18.45 uur
Bij problemen bel: 06-39453970
Volg de blauwe pijlen!
5 km.
1. Start rechtsaf, voetpad volgen tot einde
2. Linksaf brug over Rijnsloot
3. Linksaf om de loods naar Trechtweg
4. Linksaf Trechtweg
Pauzeplaats
5. Linksaf richting Forellenvijver
6. Rechtsaf Groenewoudseweg
7. Linksaf fietspad Provinciale weg
8. Linksaf Zandpad
9. Rechtdoor Tarweveld
10. Linksaf Overrijnseveld naar voetbalveld SVF
11.Einde bij kantine voetbalveld SVF
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10 km.
DINSDAG 7 JUNI
COTHEN
Start: vanaf sportpark De Kamp
Tijd: tussen 18.00 - 18.30 uur
Bij problemen bel: 06-39453970
Volg de rode pijlen!
10 km.
1. Start rechtsaf, voetpad volgen tot het einde
2. Linksaf brug over Rijnsloot
3. Linksaf om de loods heen daarna rechtsaf Trechtweg
4. Linksaf Hoeksedijk
5. Linksaf Wijkersloot
Pauzeplaats camping het Boomgaardje
6. Linksaf Trekweg, langs Romeinenbaan
7. Linksaf Trekweg
8. Rechtsaf richting Forellenvijver
9. Rechtsaf Groenewoudseweg
10.Linksaf fietspad Provinciale weg
11.Linksaf Zandpad
12.Rechtdoor Tarweveld
13.Linksaf Overrijnseveld naar voetbalveld
SVF
14.Einde bij kantine voetbalveld SVF
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5 KM
WOENSDAG 8 juni
LANGBROEK
Start: vanaf dorpshuis
De Toekomst Langbroek
Tijd:
18.30 uur
Bij problemen bel: 06 3945 3970
Volg de BLAUWE pijlen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Start vanaf dorpshuis Langbroek
Linksaf Prins Clausdreef
Rechtsaf Mauritsdreef
Pad volgen naar Gooyerdijk
Linksaf Gooyerdijk
Rechtsaf Pittensteeg
Linksaf Molenweg
Linksaf Moersbergselaan

Pauzeplaats
9.
10.
11.
12.

Met de bocht mee rechtsaf richting Gooyerdijk
Linksaf Gooyerdijk
Rechtsaf pad richting dorpshuis
Einde bij dorpshuis de Toekomst Langbroek
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10 KM
WOENSDAG 8 juni
LANGBROEK
Start: vanaf dorpshuis
De Toekomst Langbroek
Tijd: 18.00 uur
Bij problemen bel: 06 3945 3970
Volg de RODE pijlen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Start vanaf dorpshuis Langbroek
Linksaf Prins Clausdreef
Rechtsaf Mauritsdreef
Pad volgen naar Gooyerdijk
Linksaf Gooyerdijk
Rechtsaf Pittensteeg
Linksaf Molenweg
Linksaf Moersbergselaan

Pauzeplaats
9. Met de bocht mee rechtsaf richting Gooyerdijk
10. Rechtsaf Leeuwenburgerlaan
11. Linksaf Oude Rijksstraatweg
12. Meteen linksaf Vossensteinsesteeg
13. Linksaf Gooyerdijk
14. 2e rechtsaf Strijp
15. Linksaf Langbroekerdijk
16. Linksaf Margrietlaan naar Constantijndreef
Einde dorpshuis
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5 KM
DONDERDAG 9 juni
WIJK BIJ DUURSTEDE
Start: Vanaf Sportpark
Mariënhoeve
Tijd:
Tussen 18.30 - 18.45 uur
Bij problemen bel: 06 3945 3970
Volg de BLAUWE pijlen
1. Start bij korfbalvereniging Viking
2. Rechtdoor over calamiteitenpad
3. Einde calamiteitenpad Middelweg-Oost oversteken, brug
oversteken
4. Linksaf Middelweg-Oost voetpad volgen.
5. Rechtsaf Euvenpad
6. Amstel oversteken naar linkervoetpad
7. Hordenweg oversteken op zebrapad
8. Rechtdoor Zeeuwsesteen
9. Rechtsaf voet/fietspad Overloop
Pauzeplaats
10. Botersloot wegoversteken
11. Rechtsaf Hordenweg
12. Linksaf Gossaertstraat
13. Rechtsaf Dirk Fockstraat
14. Linksaf Gansfortstraat
15. Rechtsaf voetpad Singel
16. Rechtsaf voetpad langs Hoge Hoffweg
17. Oversteken naar calamiteitenpad
18. Einde bij Korfbalvereniging Viking
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10 KM
DONDERDAG 9 juni
WIJK BIJ DUURSTEDE
Start : Vanaf Sportpark
Mariënhoeve
Tijd:
Tussen 18.00
- 18.30 uur
Bij problemen bel:
06 3945 3970
Volg de RODE pijlen

1. Start bij Korfbalvereniging Viking
2. Rechtdoor over calamiteitenpad
3. Einde calamiteitenpad Middelweg-Oost oversteken, brug
oversteken
4. Linksaf Middelweg-Oost voetpad volgen.
5. Rechtsaf Euvenpad
6. Amstel oversteken naar linkervoetpad
7. Hordenweg oversteken op zebrapad
8. Linksaf Hordenweg
9. Rechtsaf Dordtse Steen
10. Linksaf Vechtsteen
11. Weer linksaf Vechtsteen (15 t/m 49)
12. Rechtsaf voetpad langs de sloot (parallel aan de romeinenbaan)
13. Linksaf Zigzagoven
14. Botersloot oversteken (Pas op ! Raar punt, je moet hier op de
weg oversteken!)
15. Linksaf Boterslootweg
16. Rechtsaf Romulus
17. Rechtsaf Junopad
18. Graaf van Lynden van Sandenburgweg oversteken
19. Rechtdoor Langbroekseweg
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Pauzeplaats (links op Melkwegsetiendweg)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

(links op Melkwegsetiendweg)
Rechtdoor Langbroekseweg
Rechtsaf Landscheidingsweg
Rechtsaf Nieuweweg
Linksaf Prins Hendrikweg
Rechtsaf Hoogstraat
Linksaf Nieuweweg, linkervoetpad
Zandweg oversteken
Rechtdoor Frankenweg
Linksaf Gossaertstraat
Rechtsaf Dirk Fockstraat
Linksaf Gansfortstraat
Rechtsaf voetpad Singel
Rechtsaf voetpad langs Hoge Hoffweg
34. Oversteken naar calamiteitenpad
35. Einde bij korfbal vereniging Viking
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5 KM
VRIJDAG 10 juni
COTHEN
Start: Vanaf Sportpark de Kamp.
Tijd:
18.45 uur (Defilé start om 20:15 uur)
Bij problemen bel: 06 3945 3970
Volg de BLAUWE pijlen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Verlaat het terrein van SVF door het middelste hek.
Ga linksaf het Zandpad op.
Linksaf Opveld
Na huisnummer 27 rechtsaf voetpad op
Aan het einde rechtdoor Rhijnesteinstraat
Aan het einde linksaf Dorpsstraat
Rechtsaf De Brink op
Rechtsaf Rhijnestein
Aan het eind linksaf graaf van Lynden van Sandenburgweg
Linksaf richting Beukenlaan
rechtsaf Beukenlaan
Aan het eind linksaf Dorpsstraat
Rechtsaf Kerkweg
Linksaf Wethouder C.E.Th. Vernooijstraat
Rechtsaf Van Beeck Calkoenstraat
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Pauzeplaats Bij het dorpshuis
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Linksaf C.B. Kentiestraat
Rechtsaf Kampweg
Rechtdoor Bloemenwaard
Linksaf Bloemenwaard
Rechtsaf Kersenpaadje
Linksaf Rijnweide
Linksaf de brug over
Aan het einde rechtsaf Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Opstellen defilé
DEFILÉ (start om 20:15 uur)
24. Achter de brandweer Cothen/Langbroek aan. En genieten van
muziekvereniging BlaasVaak uit Odijk. Aan het einde rechtsaf
Dorpsstraat.
25. Dorpsstraat volgen tot Willem Alexanderweg
26. Rechtsaf Willem Alexanderweg
27. Linksaf Margrietstraat
28. Rechtsaf Cob Balkplein (1/2 rond)
29. Rechtsaf Oude Wetering
30. Rechtsaf Overrijnseveld
31. Einde bij sportpark de Kamp

Einde 3kernenavond4daagse
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10 KM
Vrijdag 10 juni
Cothen
Start :Vanaf Sportpark de Kamp
Tijd :
18.00 uur
(Defilé start om 20:15 uur)
Bij problemen bel: 06 3945 3970
Volg de rode pijlen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verlaat het terrein van SVF door het middelste hek.
Ga linksaf het Zandpad op.
Linksaf Opveld
Na huisnummer 27 rechtsaf voetpad op
Aan het einde rechtdoor Rhijnesteinstraat
Aan het einde linksaf Dorpsstraat
Rechtsaf De Brink op
Rechtsaf Rhijnestein
Aan het eind linksaf graaf van Lynden van Sandenburgweg
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Linksaf richting Beukenlaan
Rechtsaf Beukenlaan
Aan het eind Linksaf Dorpsstraat
Rechtsaf Kerkweg
Linksaf Wethouder C.E.Th. Vernooijstraat
Linksaf C.B. Kentiestraat
Rechtsaf Kampweg
Rechtdoor Bloemenwaard
Linksaf Bloemenwaard
Aan het eind rechtsaf Ossenwaard

Pauzeplaats (bij fam. Van der Horst)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Linksaf Smitsdijk
Linksaf Trechtweg
Linksaf Bredeweg
Linksaf Ossenwaard
Rechtsaf Bloemenwaard
Doorsteken naar Kersenpad
Linksaf Rijnweide
Linksaf de brug over

Opstellen defilé DEFILÉ (start om 20:15 uur)
28. Achter de brandweer Cothen/langbroek aan. En genieten van
muziekvereniging BlaasVaak uit Odijk. Aan het einde rechtsaf
Dorpsstraat.
29. Dorpsstraat volgen tot Willem Alexanderweg
30. Rechtsaf Willem Alexanderweg
31. Linksaf Margrietstraat
32. Rechtsaf Cob Balkplein (1/2 rond)
33. Rechtaf Oude Wetering
34. Rechtsaf Overrijnseveld
35. Einde bij Sportpark de Kamp

Einde 3kernenavond4daagse
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De EHBO vereniging COTHEN ondersteunt de Avond 4-daagse.
Ook dit jaar is de EHBO vereniging Cothen weer als hulpverleners
betrokken bij deze manifestatie. Zij geeft via dit artikel een aantal tips om
prettig te wandelen en daarbij blaren te voorkomen.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zorg voor makkelijk zittende, niet knellende kleding die ademend en
vocht opnemend is. (bijvoorbeeld Iets van wol of tricot)
Sokken moeten het liefst van badstof (katoen) of wol zijn. De stof
moet niet te grof van structuur zijn. Sokken met dunne naden
dienen binnenstebuiten gedragen te worden. Sokken moeten na het
wassen zacht zijn. Speciale wandelsokken zijn aan te raden.
Schoenen moeten met wandelsokken goed sluitend passen.
Het passen van nieuwe schoenen moet men bij voorkeur niet vroeg
in de ochtend of laat in de middag doen. (’s morgens zijn de voeten
dun en later op de dag dikker)
Zorg voor een niet te zware maaltijd voor de wandeling.
Drink bij voorkeur geen koolzuurhoudende dranken.
Bij warm weer is het belangrijk voldoende, vooral niet te koud, te
drinken.
Ga niet te snel van start.
Na de wandeling is het verstandig om de voeten met redelijk koud
water te wassen en geef ze voldoende rust.

Wandelen is genieten van de omgeving en de rust die er heerst in de
natuur.
Geïnteresseerden in het werk van de EHBO kunnen voor informatie of
aanmelding contact opnemen met de secretaris, dit kan via de e-mail;
secretariaat.ehbocothen@live.nl
Of kijk voor ons complete aanbod op de website www.ehbocothen.nl
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Beste jongens en meisjes, leerkrachten en ouders/ verzorgers,
Graag vragen we tijdens de 3 kernenavond4daagse speciaal jullie
aandacht voor het omgaan met afval: de lege blikjes,
bananenschillen, flesjes en snoepverpakkingen:
Want wandelen is fijner in een schone omgeving!
Wil je a.u.b. je afval in de daarvoor bestemde bakken doen! En als er
geen bak in de buurt staat, wil je dan het afval bij je houden tot de
pauzeplek. Of misschien heeft je begeleider wel een afvalzak bij zich
waar je je afval in mag doen?
Als je ziet dat iemand het afval op de grond gooit, vraag hem of haar
vriendelijk om het afval op te rapen en in een afvalbak te doen!
Want Wijk Schoon Gewoon, dat doen we met z’n allen, ook tijdens
de 3kernenavond4daagse!
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Afstanden: 5 of 10 km .
Prijs: 4 avonden
4 avonden
1 avond
Begeleiding

- met herinnering
- zonder herinnering
- met vaantje
- zonder herinnering

€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Administratie en controle:
Op vertoon van het bewijs van inschrijving ontvangen de deelnemers
iedere avond de startkaart met het nummer en de afstand waarvoor
men zich heeft ingeschreven.
Aan het einde van iedere avond dient de startkaart ingeleverd te
worden. Zo controleert de organisatie of iedereen binnen is.
Slotbepaling en aansprakelijkheid:
Van toepassing zijn de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de
regio Utrecht/Flevoland, aangesloten bij de KWBN Koninklijke
Wandel Bond Nederland.
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur
van de 3kernenavond4daagse.
Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoording.
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Beste wandelaars,
Graag willen wij al onze sponsors bedanken, want zonder hun
bijdrage zou dit boekje en de 3kernenavond4daagse niet mogelijk
geweest zijn.
In het bijzonder willen wij bedanken:
 Familie Oostveen voor het openstellen van hun terrein.
 Camping Het Boomgaardje de pauzeplaats
 Garage Beijer zorgde voor het onmisbare busje.
 Van Ginkel Muziek voor het jaarlijks beschikbaar stellen van
het podium.
 Het presentje voor onze fantastische vrijwilligers was mede
mogelijk door......
 Het beschikbaar stellen van het looprecht bij onder andere
Willem van Maaswaal, Johan van Koolwijk, ......
 Omnia voor het leveren van een nieuw reclamebord.
Natuurlijk bedanken wij ook alle verkeersregelaars en vrijwilligers die
ons geholpen hebben, waaronder ook de Ouderverenigingen van de
scholen.
De 3kernenavond4daagse 2023 is van 6 juni t/m 9 juni.
Wandelaars bedankt en graag tot volgend jaar!
Het bestuur van de 3kernenavond4daagse
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Wie komt ons helpen met de volgende avond4daagse ?
We zoeken :
Enthousiaste bestuursleden
Vrijwilligers voor 1, 2, 3 of alle 4 de avonden.
Én verkeersregelaars.
Wandel je graag of vind je dit gewoon een leuk evenement,
neem dan contact op met iemand van het bestuur,
Of
stuur een mail naar:
info@3kernenavond4daagse.nl
Je kunt ons ook bellen of een WhatsApp sturen naar:

06 3945 3970
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