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Beste vrijwilliger van de Barchemse 4Daagse, 
Het zal de meeste van jullie niet ontgaan zijn 
- of je bent er zelf al bij betrokken: de voorbe-
reiding voor de Barchemse 4Daagse 2020 is al 
behoorlijk op stoom gekomen. In deze editie 
van het Vrijwilligers Informatie Blad lees je 
er alles over. 
 

 
 
Hoe staan we ervoor? 
De inschrijving voor de feestelijke 15e editie 
van de Barchemse 4Daagse is op zaterdag 1 fe-
bruari geopend. De start van de inschrijving ’s 
nachts om 12 uur is elk jaar weer populair, en 
ook nu hebben veel wandelaars geprobeerd 
om startnummer 1 te bemachtigen. Binnen 
een half uur na de opening hadden de eerste 
19 wandelaars zich al via internet aangemeld.  
Inmiddels, eind februari, hebben we al meer 
dan 300 aanmeldingen binnen - mooi op weg 
naar het gewenste langjarig gemiddelde van 
1200 wandelaars. 
Dit derde lustrum van de Barchemse 4Daagse 
gaat niet ongemerkt voorbij. Naast de gebrui-
kelijke afstanden van 20, 30, 40 en 50 km is er 
dit jaar een extra dagelijkse wandeling van 
(niet geheel toevallig) 15 kilometer in het rou-
teschema opgenomen. En voor en achter de 
schermen zijn meerdere mensen bezig om ex-
tra activiteiten rondom deze feestelijke editie 
verder vorm te geven. 

Terugblik Fiets en Wandelbeurs Gent 
Omdat we ook wandelaars uit Vlaanderen 
willen verleiden om deze zomer de mooie Ne-
derlandse Achterhoek wandelend te ontdek-
ken, was de Barchemse 4Daagse in het week-
end van 15 en 16 februari met een stand aan-
wezig op de Fiets en Wandelbeurs in Gent.  
Ron Menop en Eddy Brinkman hebben in het 
‘Verzamelpaviljoen Wandelen’ vele mooie 
ontmoetingen gehad met mensen uit Vlaan-
deren die de Achterhoek (soms) al wel, maar 
(veel vaker) nog niet kennen. Vragen als 'waar 
ligt Barchem' en 'waar kunnen we overnach-
ten tijdens de Barchemse 4Daagse' hebben we 
goed kunnen beantwoorden aan de hand van 
de rode stip op het mini-bordje 'Barchem 
Wandeldorp' en de links naar campings, ho-
tels en dergelijke op onze website. 
Vele (aspirant) wandelaars hebben we blij 
kunnen maken met de opvallend gele tasjes 
van de Barchemse 4Daagse. Voor de korte ter-
mijn handig om de folders van de beurs in op 
te bergen, maar ook om nog jarenlang te ge-
bruiken tijdens wandelingen. 
Al met al was het een goede promotie van Bar-
chem als wandeldorp, en de gehele Achter-
hoek met z’n mooie omgeving en het leuke 
slag mensen als prachtig gebied om te wande-
len, te fietsen en te verblijven. Facebook heeft 
hierbij een mooie rol gespeeld, getuige de vele 
'likes' die we hebben mogen ontvangen op 
onze berichten over deze beurs. 
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Vrijwilligersavond, 6 april vanaf 19.30 uur 
De vrijwilligersavond vindt dit jaar plaats op 
maandagavond 6 april. Hoewel vele vrijwil-
ligers al vóór deze datum actief zijn - bijvoor-
beeld met routes bedenken, de inschrijving 
voor de wandelaars voorbereiden, of rucht-
baarheid geven aan het wandelevenement - 
wordt de vrijwilligersavond toch vaak gezien 
als het 'officieuze' begin van de Barchemse 
4Daagse.  
Dit jaar gaan we het begin van de vrijwilligers-
avond iets anders doen dan vorige jaren. Bij 
deze nodigen we alle vrijwilligers uit om 
maandagavond 6 april om 19.30 uur op het 
Dorpsplein te verschijnen voor een gezamen-
lijke foto. Het is hierbij niet nodig om het 
groen-blauwe poloshirt van de Barchemse 
4Daagse te dragen (maar het mag uiteraard 
wel). 
Aansluitend, zo rond 20.00 uur, gaan we de 
Schotzaal van 't Onderschoer in, voor het be-
kende deel van het programma. Voorzitter 
Henk Luesink praat eenieder bij over de stand 
van zaken inclusief de Goede Doelen voor dit 
jaar, gevolgd door een korte inleiding over e-
learning voor verkeersregelaars. We gaan voor 
en na de pauze verder met een mooie act, en 
na de pauze hebben vrijwilligers de gelegen-
heid om zich aan te melden bij de werkgroe-
pen waarvoor ze zich in willen zetten.  
Vanwege het feestelijke lustrum bevat de vrij-
willigersavond dit jaar een paar leuke veras-
singen - dus komt allen! 
 

 
 
 
 
 

Ondersteuning voor verkeersregelaars - in-
loopavond op 22 april 
Om bij te mogen dragen aan de Barchemse 
4Daagse als verkeersregelaar dien je in het be-
zit te zijn van een geldige instructieverklaring. 
Deze verklaring krijg je als je met goed gevolg 
het verkeersregelaarsexamen op de computer 
via e-learning hebt afgelegd. Rond de vrijwil-
ligersavond van 6 april krijg je van ons de toe-
gangscode voor e-learning toegestuurd. Er 
zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van 
vorig jaar. 
Net als alle voorgaande jaren dien je als ver-
keersregelaar dit verkeersregelaarsexamen zelf 
uit te voeren op de computer. Vind je het pret-
tig om hierbij geholpen te worden - bijvoor-
beeld met aanmelden en dergelijke? Kom dan 
op woensdag 22 april vanaf 19.00 uur naar de 
inloopavond in ’t Onderschoer. We helpen je 
graag op weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gezocht 
Iedereen weet: een ideaal krukje heeft drie po-
ten. Immers, met twee poten valt hij om, en 
met vier poten wiebelt hij te veel. Op dezelfde 
manier stoelt de Barchemse 4Daagse ook op 
drie pijlers: wandelaars, sponsoren en vrijwil-
ligers. Om dit wandelevenement tot in lengte 
van jaren te kunnen organiseren, is elk van 
deze pijlers onontbeerlijk.  
Een grote rol is hierbij weggelegd voor jullie, 
de ruim 150 vrijwilligers die er behagen in 

Datums om te onthouden 
• maandagavond 6 april vanaf 19.30 uur: vrijwilli-

gersavond, Dorpsplein en Onderschoer 
• woensdagavond 22 april vanaf 19.00 uur: in-

loopavond e-learning verkeersregelaars, Onder-
schoer 

• woensdag 1 juli vanaf 16.00 uur: afhalen startbe-
wijzen door wandelaars 

• woensdag 1 juli vanaf 20.00 uur: opening Bar-
chemse 4Daagse 

• donderdag 2 t/m zondag 5 juli: Barchemse 
4Daagse 2020 
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scheppen om het wandelfestijn steeds weer tot 
een succes te maken. Mochten jullie mensen 
kennen die ons hierbij als nieuwe vrijwilliger 
willen ondersteunen, dan houden we ons 
graag aanbevolen. Stuur een mailtje naar 
info@barchemse4daagse.nl, of spreek één van 
de bestuursleden aan die vermeld staan op de 
Contact-pagina van de website www.bar-
chemse4daagse.nl. 
 
Ambassadeurs voor de Barchemse 4Daagse 
Net als de afgelopen jaren hebben we ook dit 
jaar weer flyers gemaakt die verspreid worden 
op allerhande plaatsen waar (toekomstige) 
wandelaars van ons mooie wandelevenement 
ook zijn: de VVV, hotels, campings, andere 
georganiseerde wandelingen, noem maar op.  
Daarnaast hebben we kleine visitekaartjes van 
de Barchemse 4Daagse laten maken met 
daarop de datums voor de komende drie jaar. 
Handig om even snel in je zak te steken als 
wandelaar, en langdurig te gebruiken.  

Mocht je als vrijwilliger nog meer plaatsen we-
ten waar het handig is om de flyers of visite-
kaartjes neer te leggen, of mocht je binnenkort 
deelnemen aan een georganiseerde wandeling 
elders in den lande en daar flyers/kaartjes wil-
len neerleggen, dan horen we dat graag. 't Is 
een mooie manier om je in te zetten als am-
bassadeur van de Barchemse 4Daagse. Flyers 
en visitekaartjes zijn af te halen bij Eddy 
Brinkman, contactgegevens zie hieronder. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Eddy Brinkman, Soerinkweg 1, Barchem, 
tel. 0573-442865, e-mail webmaster@barchemse4daagse.nl 


