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10 april 2016 vrijwilligersavond  
  

Op maandagavond 10 april 2017, 20.00 uur, 

zijn alle vrijwilligers van de B4D weer welkom op 

de bekende vrijwilligersavond in het dorpshuis 

dorpshuis ‘t Onderschoer. Komt allen !  

 

Natuurlijk wordt het weer een gezellige maar 

vooral informatieve avond. We kijken alvast 

vooruit naar de aankomende twaalfde editie van 

de B4D en na het welkomstwoord zal in de 

Schotzaal uitleg worden gegeven over het bij de 

meeste vrijwilligers wel bekende 

verkeersregelaarsexamen. Na de pauze zullen 

de  verschillende werkgroepen overleggen over 

ieders inzet tijdens de twaalfde 

Barchemse4Daagse. Vergeet daarom niet uw 

agenda mee te nemen !  

 

Het verkeersregelaarsexamen kunt u weer 
thuis  op de computer afleggen. Het examen 
moet door een ieder met voldoende resultaat 
worden afgesloten om als verkeersregelaar te 
worden ingezet tijdens de B4D.  
 
  

 

 

 

 

Van de B4D ontvangt u t.z.t de benodigde 

evenementencode om examen te kunnen doen. 

Daarnaast heeft u uw mailadres en uw eigen 

wachtwoord nodig om in te kunnen loggen op 

www.verkeersregelaarsexamen.nl. Weet u uw 

wachtwoord nog?  

  

Heeft u geen computer of vindt u het prettig om 

geholpen te worden met aanmelden, inloggen 

e.d.? Daarvoor is er op woensdag 26 april a.s 

een speciale instructie-avond in ’t Onderschoer. 

Diverse bestuursleden van de B4D zullen die 

avond vanaf 19.00 uur met een computer 

aanwezig zijn om u daarbij te helpen.  

 

 
 

Familie, vrienden of kennissen die ook bereid 

om als verkeersregelaar te worden ingezet, zijn 

uiteraard van harte welkom op 10 en 26 april 

a.s.!  Vraag wel of ze die avond een (pas)foto 

en legitimatiebewijs meenemen, dan kunnen we 

eenvoudig een account aanmaken waarmee 

men examen kan doen.  

 

Uiteraard wordt u deze avond voorzien van een 

hapje en een drankje. De portemonnee kan 

thuisblijven. 

  

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
https://pixabay.com/nl/barri%C3%A8re-afstand-de-weg-einde-456664/
https://pixabay.com/nl/wandelaars-pad-landweg-wandelen-1670821/
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Afscheid   

 

U heeft het misschien al gelezen in de 

“Barchberichten” en mogelijk valt het ook op 

aan de voettekst in dit vrijwilligersbericht: 

Arjan Klein Hazebroek is gestopt als 

bestuurslid van de B4D. Na negen jaar in het 

bestuur vond Arjan het welletjes en 

bovendien tijd voor vers bloed binnen het 

bestuur. In de wandelkrant van dit jaar is er 

dit jaar een uitgebreid interview met Arjan. 

Overigens laat Arjan de B4D niet helemaal 

los. Arjan blijft verantwoordelijk voor de 

wandelkrant en zal ook vast en zeker 

aanwezig zijn op de wandeldagen zelf.  

 

Het bestuur is dankbaar voor de jarenlange 

inzet van Arjan bij het organiseren van de 

B4D. We hopen Arjan ook nog vele jaren te 

houden als de drijvende kracht achter de 

wandelkrant en als vrijwilliger tijdens de 

B4D.  

 

Nieuw bestuurslid   

 

Het afscheid van het ene bestuurslid betekent 

ook de komst van een nieuw lid. Marion van 

Beelen gaat de taken van Arjan overnemen. De 

afgelopen vierdaagse was ze al regelmatig 

aanwezig tijdens de vierdaagse en maakte ze 

kennis met de organisatie. Helemaal nieuw was 

de B4D trouwens niet voor Marion. In 2012 

heeft Marion de B4D samen met onze 

secretaris, Gerda van der Scheur zelf gelopen. 

Marion woont in Lochem en heeft in Lochem 

ook haar praktijk als advocaat. Dus als u een 

nieuw gezicht ziet… dat klopt ! Het zal voorlopig 

nog wel even moeilijk worden om alle 

vrijwilligers bij naam ( en toenaam ! ) te 

onthouden, maar we hopen dat Marion zich 

thuis gaat voelen bij de B4D.  

  

 Inschrijving 

 

De inschrijving is zoals van oudsher weer op 

1 februari jl. gestart. De inschrijving verloopt 

goed. Op dit moment hebben zich al 354 

mensen aangemeld. De meeste deelnemers 

betreft uiteraard de 20 kilometer (239 

inschrijvingen), maar ook voor de 30 en 40 

kilometer  (94 en 14 inschrijvingen) is al 

behoorlijke belangstelling. Traditiegetrouw is 

de 50 kilometer met 7 inschrijvingen wat 

lager. Als je interesse hebt in de actuele 

stand, klik dan “deelname” aan op onze 

website www.barchemse4daagse.nl. Verder 

laten we ook regelmatig van ons horen op de 

eigen facebookpagina. Tot slot staat onze 

vierdaagse weer in het landelijk 

wandelprogramma van de KWBN 

opgenomen en wordt de vierdaagse ook 

vermeld in de wandelagenda op 

www.wandel.nl. 

  

  

  
  

Vrijwilligers  

 

Het bestuur kan het niet vaak genoeg zeggen: 

de B4D bestaat niet zonder onze grote en 

enthousiaste groep vrijwilligers. We kunnen het 

organiseren van de B4D niet alleen, maar dat 

niet alléén. Wij zijn ervan overtuigd dat de B4D 

bijzonder is door de gemoedelijke en ontzettend 

fijne sfeer die er heerst op de dagen. We leven 

als bestuur daarom ook toe naar de vierdaagse 

en merken dat vrijwilligers dat ook doen. Als je 

dus twijfelt over het helpen als vrijwilliger. Niet 

doen, geef je gewoon op en geniet van de 

geweldige sfeer voor en achter de schermen. 

De B4D moet je gewoon meemaken ! 

 

Kent u mensen in uw omgeving (familie, 

vrienden, buren, collega’s) die vrijwilliger willen 

worden of geïnteresseerd zijn? Haal ze over de 

streep en laat het ons weten!  

  

http://www.barchemse4daagse.nl/
http://www.wandel.nl/
https://pixabay.com/nl/vrijwilligers-handen-helpen-kleuren-2055010/
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Prettig Pasen !  


