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Beste vrijwilliger, 
 
Ook voor het huidige jaar 2021 hebben we 
moeten besluiten om de Barchemse 4Daagse 
af te gelasten.  In deze editie van het Vrijwil-
ligers Informatie Blad lees je er meer over. 
 
15e editie schuift door naar 2022 
De 15e editie van de Barchemse 4Daagse 
schuift door naar volgend jaar, zomer 2022. 
Hoewel de eerste resultaten van de vaccinatie 
tegen corona er hoopvol uitzien, is de zomer 
van het huidige jaar nog net te vroeg om ons 
wandelevenement op de vertrouwde manier te 
kunnen organiseren - vandaar deze verplaat-
sing naar volgend jaar.  
We hebben opties besproken om de Bar-
chemse 4Daagse als evenement in 2021 in af-
geslankte vorm met minder wandelaars of la-
ter in 2021 te laten plaatsvinden, maar deze 
hebben het niet gehaald. 
We stoppen nu met de voorbereidingen voor 
2021, en gaan in het najaar verder met de 
voorbereidingen voor 2022. 
 
Wandelen op eigen gelegenheid 
Toch willen we deze zomer aan wandelaars de 
mogelijkheid bieden om de mooie omgeving 
rondom Barchem op eigen gelegenheid te ver-
kennen. Hoewel het georganiseerde evene-
ment an sich niet doorgaat in 2021, stellen we 
in de maand juli 2021 via onze website wan-
delroutes beschikbaar, zodat wandelaars toch 
zelf van de mooie omgeving rondom Barchem 
kunnen genieten. 

  
De Barchemse 4Daagse in 2022 
Volgend jaar zal de 'nieuwe 15e editie' van de 
Barchemse 4Daagse plaatsvinden van donder-
dag 30 juni t/m zondag 3 juli 2022. Wederom 
met 15 km als extra afstand, in aanvulling op 
de bekende dagelijkse afstanden van 20, 30, 
40 of 50 km. De digitale inschrijving start op 
dinsdag 1 februari 2022 via onze website 
www.barchemse4daagse.nl. 
 
Vacature bestuurslid Communicatie 
Wie kan het bestuur aanvullen met haar of zijn 
enthousiasme om wandelaars, vrijwilligers, 
de pers en alle andere belangstellenden te in-
formeren over de Barchemse 4Daagse? Lijkt 
het je een leuk idee om tijdens de inschrijfpe-
riode (doorgaans januari-juni) de nodige re-
clame te maken voor ons mooie wandelevene-
ment? Schep je er behagen in om tijdens het 
evenement (begin juli) het eerste aanspreek-
punt te zijn en om korte, sprankelende verha-
len te schrijven over de wandelingen in de 
mooie omgeving rondom Barchem? Voel je je 
aangesproken om binnen een goed op elkaar 
ingespeeld team van eveneens enthousiaste en 
kundige vrijwilligers deze rol op je te nemen? 
Neem dan contact op met Eddy Brinkman, 
waarnemend bestuurslid Communicatie, via 
de onderstaande contactgegevens. 
 
 
 

 
 

Stichting Barchemse 4Daagse 
Eddy Brinkman 

tel. 0573-442865, e-mail webmaster@barchemse4daagse.nl 


