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De vijfde editie 
1 tot en met 4 juli 2010, bijna een half jaar 

geleden. En, alweer een prachtige 

Barchemse 4Daagse! Inzet, enthousiasme 

en plezier bij deelnemers, vrijwilligers en 

publiek. Positieve reacties op de 

aanpassingen in de routes, inspelen op het 

warme weer, een bidon voor iedere 

deelnemer, bezoek van radio en zelfs tv! 

Teveel om op te noemen. Kortom: een 

lustrum-editie om met heel veel trots op 

terug te kijken!  

 

Natuurlijk blijven er altijd verbeterpunten, 

maar de ervaringen en aanpassingen van 

de afgelopen jaren werpen hun vruchten 

af. Petje af voor al onze vrijwilligers! 

 

De vrijwilligersavond 
Voorgaande jaren organiseerden we een 

vrijwilligersavond in november 2010. Met 

onder meer een terugblik, de film van 

Evert Kamperman, een vooruitblik op de 

komende vierdaagse, een kopje koffie en 

zomaar wat gezellig samenzijn. 

 

Maar, het randje is er een beetje af. 

Daarom een poging om het nieuw leven in 

te blazen op een ietwat andere manier. 

Lees elders in deze VIB meer over de 

nieuwe nieuwjaarsbijeenkomst! 

Verkeersregelaars 
Noteer alvast in uw agenda: de jaarlijkse 

verkeersregelaarscursus zal in 2011 op 

maandagavond 18 april, 20:00 uur  worden 

gehouden in dorpshuis ’t Onderschoer te 

Barchem. U ontvangt hiervoor nog een 

uitnodiging. 

Gezocht: vrijwilligers 
Altijd welkom: nieuwe vrijwilligers. Een 

greep uit onze “vacatures”: 

►een handig persoon voor hand- en     

   spandiensten rondom 't Onderschoer 

►een extra advertentiewerver voor onze 

    succesvolle Wandelkrant 

►controleurs en verkeersregelaars 

►helpers bij het startbureau 

►en nog veel meer! 

Kent/weet u iemand die het leuk vindt om 

mee te helpen aan dit leuke evenement? 

Neem contact op met Ab Hamer (0573) 

441600 of info@barchemse4daagse.nl. 

 

Kopij 
Altijd welkom! Graag doorgeven aan: 

Arjan Klein Hazebroek (0573) 258637  of 

pers@barchemse4daagse.nl.

mailto:pers@barchemse4daagse.nl
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De Stichting Barchemse 4Daagse 

wenst u fijne kerstdagen en een 

voorspoedig 2011! 
 

UITNODIGING 

Graag brengen wij samen met u een 

toast uit op het nieuwe wandeljaar 

op donderdag 27 januari 2011 van 

20.00 tot 22.00 uur in Dorpshuis ´t 

Onderschoer te Barchem. We kijken 

deze avond graag samen met u terug 

én vooruit! U komt toch ook? 
 


