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We gaan weer van start! Na twee jaar uitstel 
organiseren we in 2022 dan toch eindelijk 
de 15e editie van de Barchemse 4Daagse. 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 dinsdag 1 
maart geopend. De start van de inschrijving 
’s nachts om 12 uur is elk jaar weer populair, 
en ook nu hebben veel wandelaars gepro-
beerd om startnummer 1 te bemachtigen. 
Binnen een half uur na de opening hadden de 
eerste 12 wandelaars zich al via internet aan-
gemeld. Aan het eind van de eerste inschrijf-
dag stond de teller op maar liefst 158 wande-
laars. 

Maximum aantal deelnemers 
Het is een goed vooruitzicht dat er nauwe-
lijks nog corona-maatregelen zijn. Maar we 
houden overal rekening mee. We passen de 
organisatie dit jaar zo aan dat het evenement 
ook met nieuwe corona-maatregelen veilig 
kan plaatsvinden. Dat is prettig voor de deel-
nemers, maar we willen ook dat onze vrijwil-
ligers zich op een veilige manier kunnen in-
zetten.

Speciale edi8e 
Dit derde lustrum van de Barchemse 4Daag-
se gaat niet ongemerkt voorbij. Naast de ge-
bruikelijke afstanden van 20, 30, 40 en 50 
km is er dit jaar een extra dagelijkse wande-
ling van (niet geheel toevallig) 15 kilometer 
in het routeschema opgenomen. En voor en 
achter de schermen zijn meerdere mensen 
bezig om extra activiteiten rondom deze fees-
telijke editie verder vorm te geven. Hierover 
later meer!

Kom naar de vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond vindt dit jaar plaats op 
maandagavond 11 april, om 20.00 uur in het 
Onderschoer. Er zijn al veel vrijwilligers 
vóór deze datum actief. Denk aan het beden-
ken van de routes, de inschrijving voor de 
wandelaars voorbereiden, of de promotie van 
ons wandelevenement. Maar de vrijwilligers-
avond is voor ons allemaal het 'officieuze' 
begin van de Barchemse 4Daagse.
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Datums om te onthouden
•maandagavond 11 april 20.00 uur: vrij-

willigersavond in het Onderschoer
•maandagavond 9 mei vanaf 19.00 uur: 

inloopavond e-learning verkeersrege-
laars, Onderschoer
•woensdag 29 juni vanaf 18.00 uur: last-

minute inschrijving door wandelaars
•woensdag 29 juni vanaf 20.00 uur: ope-

ning Barchemse 4Daagse
•donderdag 30 juni  t/m zondag 3 juli: 

Barchemse 4Daagse 2022
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Voorzitter Henk Luesink praat ons bij over de 
stand van zaken, inclusief het Goede Doel 
voor dit jaar. Daarna is er een korte inleiding 
over e-learning voor verkeersregelaars, en 
geeft Staatsbosbeheer een presentatie over de 
werkzaamheden aan het Stelkampsveld. Na 
de pauze hebben vrijwilligers de gelegenheid 
om zich aan te melden bij de werkgroepen 
waarvoor ze zich in willen zetten. Gezellig 
om elkaar weer te zien en zo een goede start 
te maken met de B4D.

Ondersteuning voor verkeersregelaars -  
inloopavond op 9 mei
Om bij te mogen dragen aan de Barchemse 
4Daagse als verkeersregelaar dien je in het 
bezit te zijn van een geldige instructieverkla-
ring. Deze verklaring krijg je als je met goed 
gevolg het verkeersregelaarsexamen op de 
computer via e-learning hebt afgelegd. Rond 
de vrijwilligersavond van 11 april krijg je 
van ons de toegangscode voor e-learning 
toegestuurd. Er zijn geen grote wijzigingen 
ten opzichte van eerdere jaren.
Net als alle voorgaande jaren dien je als ver-
keersregelaar dit verkeersregelaarsexamen 
zelf uit te voeren op de computer. Vind je het 
prettig om hierbij geholpen te worden - bij-
voorbeeld met aanmelden en dergelijke? 
Kom dan op maandag 9 mei 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 
poten. Immers, met twee poten valt hij om, 
en met vier poten wiebelt hij te veel. Op de-
zelfde manier stoelt de Barchemse 4Daagse 
ook op drie pijlers: wandelaars, sponsoren en 
vrijwilligers. Om dit wandelevenement te 
kunnen organiseren, is elk van deze pijlers 
onontbeerlijk. 
Een grote rol is hierbij weggelegd voor jullie, 
de ruim 150 vrijwilligers die ervoor gaan om 
het wandelfestijn steeds weer tot een succes 
te maken. Het is mooi om te zien dat veel 
mensen ieder jaar weer willen helpen. Toch 
zijn er ook altijd nieuwe vrijwilligers nodig.
Ken je iemand die het leuk vindt om zich in
te zetten? Stuur een mailtje naar info@bar-
chemse4daagse.nl, of spreek één van de be-
stuursleden aan die vermeld staan op de Con-
tact-pagina van de website www.barchem-
se4daagse.nl.

Ambassadeurs voor de Barchemse 4Daagse
Net als de afgelopen jaren hebben we ook dit 
jaar weer flyers gemaakt. We verspreiden die 
op alle plaatsen waar (toekomstige) wande-
laars van ons mooie wandelevenement ook 
zijn: de VVV’s, hotels, campings, andere ge-
organiseerde wandelingen, noem maar op. 
Daarnaast hebben we kleine visitekaartjes 
van de Barchemse 4Daagse laten maken met 
daarop de datums voor meerdere jaren. Han-
dig om even snel in je zak te steken als wan-
delaar. 
Weet je meer plaatsen waar het handig is om 
de flyers of visitekaartjes neer te leggen, of 
neem je binnenkort deel aan een georgani-
seerde wandeling en wil je daar flyers/kaart-
jes neerleggen, dan horen we dat graag. Het 
is een mooie manier om je in te zetten als 
ambassadeur van de Barchemse 4Daagse. 
Flyers en visitekaartjes zijn af te halen bij 
Eddy Brinkman, Soerinkweg 1 in Barchem, 
webmaster@barchemse4daagse.nl, tel. 0573-
442865. 
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