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5 jaar Barchemse 4Daagse!
Over ruim twee weken maken we ons weer 
op  voor  vier  sfeervolle  wandeldagen. 
Evenals  in  voorgaande  jaren  hopen  wij 
ook  dit  jaar  weer  een  beroep  op  u  als 
vrijwilliger te mogen doen. Een evenement 
als dit is namelijk niet mogelijk zonder de 
hulp van onze tientallen vrijwilligers. 
Wij  wensen  allen  veel  succes  maar  ook 
veel plezier tijdens ons vijfde lustrum!

Buffet
Ook dit  jaar sluiten we de vierdaagse op 
zondag 4  juli  af  met  een  Chinees  buffet 
voor  onze  vrijwilligers  en  gastgezinnen. 
Naast de bekende Chinese gerechten wordt 
deze keer op verzoek ook Hollandse kost 
geserveerd. Het buffet start om 19.00 uur. 
Opgave  vooraf  is  noodzakelijk.  Tot 
uiterlijk 27 juni a.s. kunt u zich opgeven 
bij  Arjan Klein Hazebroek (0573-258637/ 
arjankh@hotmail.com). 
Dieetwensen e/o Hollandse kost direct bij 
aanmelding  doorgeven  a.u.b.  

Wanneer u zich al via uw werkgroepleider 
heeft  opgegeven voor  het  buffet,  hoeft  u 
zich niet nogmaals aan te melden.
Twijfelt u of u bent aangemeld; bel gerust!

Inschrijvingen
Op het moment van vervaardigen van deze 
VIB  zijn  er  alweer  meer  dan  1.100 
inschrijvingen! Naar verwachting zullen er 
deze jubileumeditie weer meer deelnemers 
inschrijven  dan  in  2009!

Vele handen…..
Voorafgaande  aan  het  buffet  op  4  juli 
stellen we hulp bij het deels ontruimen van 
de sporthal erg op prijs, zodat we op tijd 
met  het  buffet  kunnen  starten  en  daarna 
ook sneller klaar zijn met opruimen. 
Voor uw medewerking alvast onze dank!
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Postzegels
De  Barchemse  4Daagse  postzegels  zijn 
een groot succes! Ze gaan de hele wereld 
over. Onder meer bij Attent Frank Bannink 
zijn  deze  postzegels  te  koop.  Prijs  per 
velletje van 10 stuks: €4,40

Opening vierdaagse
Op  woensdagavond  30  juni  zal 
burgemeester  Spekreijse  de  vierdaagse 
openen met een slag op de gong.
Deze  avond  start  om  20.00  uur  in  ’t 
Onderschoer.  Muzikale  medewerking 
wordt  verleend  door  onder  meer 
Crescendo en het Brook Duo.
Iedereen  is  van  harte  welkom.  Komt  u 
ook? 

Verkeersmaatregelen
Rondom ’t Onderschoer zijn gedurende de 
vierdaagse diverse wegen afgesloten voor 
verkeer en er gelden parkeerverboden. De 
bewoners  van  de  betreffende  straten  zijn 
hierover per separate brief geïnformeerd.
De politie zal op de naleving toezien.

Nieuwe borden
De  organisatie  heeft  diverse  nieuwe, 
professionele  bewegwijzeringborden laten 
maken.  Zo  kunnen  deelnemers  en 
bezoekers  gemakkelijk  de  parkeerplaats, 
het startbureau, het Rode Kruis, de fysio, 
etcetera  vinden.  U  zult  de  borden  op 
diverse  plekken  in  en  rond  Barchem 
tegenkomen.

Bestuur
Na  een  aantal  jaren  de  sponsoring  voor 
onze vierdaagse te hebben verzorgd stopt 
Berny te  Hietbrink na deze lustrumeditie 
als bestuurslid van onze stichting. Berny, 
vanaf deze plek alvast hartelijk dank voor 
je  inzet!  Het  bestuur  gaat  na  deze 
vierdaagse  op  zoek  naar  een  nieuw 
bestuurslid (M/V) met commerciële inslag 
die het onderdeel sponsoring ter harte wil 
nemen.  Iets  voor  u?  
Neem  vrijblijvend  contact  op  met  onze 
secretaris  Ab  Hamer  (0573-441600  of 
info@barchemse4daagse.nl)  of  schiet  een 
van  de  bestuursleden  aan  tijdens  de 
vierdaagse.

Schoenenactie
We  kunnen  melden  dat  er  meer  dan 
voldoende  schoenen  zijn  ingezameld.  
Aan  de  eerder  aangekondigde 
inzamelingsactie  zal  dan  ook  geen  extra 
ruchtbaarheid worden gegeven.

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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