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UITNODIGING

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de instructieavond voor verkeersregelaars 
op maandagavond 26 april 2010  in ‘t Onderschoer te Barchem, aanvang 20.00 uur.

Agenda
Opening voorzitter Arris Kramer

Mededelingen
Instructie – cursus verkeersregelaar door politie Lochem, Jeanet van Empel

Rondvraag
Pauze

Groepsoverleg 
van verkeersregelaars, controle, routebordjes

 aanbrengen, routebordjes afhalen, parkeren en catering. 
In dit overleg willen wij o.a. van u weten of u alle dagen en tijden inzetbaar bent en

 voor verdere vragen en opmerkingen.
Sluiting

Alle vrijwilligers, ook de nieuwe, zijn deze avond welkom, iedereen die 
deze instructieavond heeft gevolgd is inzetbaar en verzekerd!

Bent u deze avond verhinderd om aanwezig te zijn, neem dan contact op met het secretariaat: 
info@barchemse4daagse.nl, Ab Hamer, tel 0573-441600 of Gerrit Arendsen Raedt, tel. 0573-

441471 / leunkzicht@kpnmail.nl 

Bestuur en coördinatoren Stichting Barchemse 4Daagse.

Voor de inwendige mens wordt uiteraard gezorgd. 

U komt toch ook?
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Nog altijd
vrijwilligers gezocht!

Op onze vorige oproep ontvingen wij een 
aantal  nieuwe  vrijwilligers.  Van  harte 
welkom! Toch kunnen we altijd nog meer 
vrijwilligers gebruiken.
Kunt  u  vrienden,  kennissen,  familie  of 
collega’s  porren  die  het  leuk  vinden  om 
een  steentje  bij  te  dragen?  Laat  het  ons 
weten  en  wij  nemen  contact  op  met  de 
betreffende persoon

Inschrijvingen
Konden we op 12 maart  jongstleden nog 
melden  dat  we  de  500  inschrijvingen 
waren  gepasseerd.  Nu,  net  voor  Pasen, 
zitten  we  al  weer  ver  in  de  600!  

Schoenenactie
Dit  jaar  willen  we  proberen  Barchem 
tijdens  de  vierdaagse  in  sfeer  aan  te 
kleden.  Daarbij  hebben  we  schoenen 
nodig, in alle soorten en maten! 
Helpt  u  ook  mee?  Wanneer  u  in  de 
bebouwde  kom  woont:  zet  uw  schoenen 
dan op woensdag 23 juni a.s., tussen 19.00 
en 20.00 uur aan de weg. Wij halen ze op 
en maken er iets moois van. Van 1 tot 24 
juni  2010  kunt  u  uw  schoenen  ook 
deponeren  in  de  speciale  mand  op  het 
adres Schoolstraat 7 te Barchem.  Let op 
de aankondigingen in de pers!

Informatie avond 23 april
Op  vrijdag  23  april  organiseren  we 
opnieuw  een  informatieve  avond  voor 
wandelaars  in  ’t  Onderschoer.  Zowel 
deelnemers als niet-deelnemers (ook onze 
vrijwilligers!) zijn van harte welkom! Het 
was  vorig  jaar  een  erg  geslaagde  avond. 
Zien we u ook? Kijk op het volgende blad 
voor meer informatie.

Postzegels
Nieuw!  Sinds  kort  verkrijgbaar:  de 
originele Barchemse4daagse postzegel!
Leuk  om  te  hebben,  handig  om  te 
gebruiken en een mooi stukje promotie.
Per  velletje  van  10  stuks  verkrijgbaar 
(€4,40).  Binnenkort  verkrijgbaar  in 
Barchem; nu al te bestellen bij Arjan Klein 
Hazebroek (zie hieronder).

Gastgezinnen
Gastgezinnen zijn ook nog steeds welkom. 
Meld  u  aan  bij  Diny  Bannink, 
telefoonnummer (0573) 441370. Zij kan u 
meer vertellen over de mogelijkheden.

Bloesemtocht
Op 17 april a.s. vindt in Geldermalsen de 

Rode Kruis Bloesemtocht plaats. Een 
grootschalig evenement met duizenden 

wandelaars. Doet u of een kennis mee? Het 
zou fantastisch zijn wanneer u daar voor 

ons een aantal strooifolders van de 
Barchemse4Daagse wil achterlaten. Neem 

daarvoor contact op met Arjan Klein 
Hazebroek (zie hieronder).

Kopij
Voor  de  volgende  VIB  graag  kopij 
aanleveren via info@barchemse4daagse.nl
Of  neem  contact  op  met  Arjan  Klein 
Hazebroek  (0573)  258637  / 
pers@barchemse4daagse.nl.
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De organisatie van de Barchemse 4Daagse organiseert op
23 april in ’t Onderschoer te Barchem een:

Voorlichtingsavond voor wandelaars en 
andere belangstellenden

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door:

Vanaf 19.00 uur tot 20.15 uur is een inloopuurtje waarin u persoonlijk vragen kunt stellen bij 
de standjes van:

Fysiotherapie Barchem  wandelblessures
Buiten actief (Anja Sturris) trainingsschema’s en wandeladviezen
Pedicure (ovb) voetverzorging
Voedingsdeskundige (ovb) eet- en drinkpatroon tijdens de 4daagse
Barchemse4Daagse inschrijvingen, route, rustplaatsen

Na de pauze verzorgt René Vos van Outdoor & Sports René Vos  een lezing over 
schoenen, inlegzooltjes en kleding.

Tijdens deze avond wordt u een kopje koffie aangeboden door het organisatiecomité van de 
Barchemse4Daagse en ontvangt u een gadget van onze hoofdsponsor Outdoor & Sports René 
Vos.

TOT ZIENS OP 23 APRIL in ‘t ONDERSCHOER
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