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UITNODIGING

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de instructieavond voor 
verkeersregelaars (tevens start inplanning vrijwilligers) op   maandagavond   

18 april 2011   in ‘t Onderschoer te Barchem, aanvang   20.00 uur.  

Agenda:

1. Opening voorzitter Arris Kramer
2. Mededelingen
3. Instructie – cursus verkeersregelaars door politie NO-Gelderland.
4. Rondvraag
5. Pauze
6. Overleg en het inplannen van de verkeersregelaars, routecontroles, 

routebordjes aanbrengen, routebordjes afhalen, parkeren auto’s / fietsen en 
catering. In dit overleg willen wij o.a. van u weten welke dagen en tijden u 
inzetbaar bent. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

7. Sluiting

Omdat het deze avond ook de bedoeling is om een start te maken met de planning 
voor  de  inzet  van  de  onder  punt  6  genoemde  vrijwilligers,  nodigen  wij  alle 
vrijwilligers – ook de nieuwe – van harte uit.

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 met Gerrit 
Arendsen Raedt, 0573-441471/06-53960120, leunkzicht@kpnmail.nl.

Let op! Met ingang van april 2011 vinden er op het politiebureau in Lochem geen 
cursussen meer plaats voor verkeersregelaars. Deze vinden vanaf april plaats op 
elke 1ste dinsdag v.d. maand op het politiebureau in Zutphen.
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Postzegels

De  bekende  Barchemse  4Daagse 
postzegels  zijn  weer  bij  Attent  Frank 
Bannink  in  Barchem  te  koop.  De 
zegels  met  de  tariefcode  1  zijn  per 
velletje van 10 stuks verkrijgbaar voor 
€4,60.

Van de “oude” zegels van €0,44  zijn 
er  ook  nog  ruim  voldoende.  Deze 
zegels  kunnen  gewoon  gebruikt 
worden.  Wel  moet  €0,02  worden 
bijgeplakt. 
Wilt  u  van  deze  zegels  bestellen, 
neem dan even contact op met Arjan 
Klein  Hazebroek,  0573-258637  of 
pers@barchemse4daagse.nl
De zegels worden dan thuisbezorgd.

Wijzigingen 2011
Dit jaar worden een aantal wijzigingen 
in  de  vierdaagse  doorgevoerd.  Zo 
heeft u wellicht al gehoord of gelezen 
over  de  nieuwe route  op  donderdag. 
Deze route loopt nu niet meer richting 
Dijkhoek en Beltrum, maar via o.a. De 
Wiersse,  't  Medler  en  Linde  naar 
Ruurlo.  De  Slingeroute  gaat  daarom 
als  BaakseBeekroute  verder.
Een  compleet  nieuwe  route  dus  met 
nieuwe rustpunten!  Wij  zijn  benieuwd 
naar  de  reacties  van  zowel  de 
deelnemers  als  de  vrijwilligers.  Geef 
op- of aanmerkingen vooral door zodat 
wij  daaraan  kunnen  werken!  
Deze wijziging komt overigens voort uit 
de wens van de deelnemers om niet 
jaarlijks dezelfde routes te lopen. 
De  komende  jaren  zullen  ook  routes 
van  andere  dagen  waar  mogelijk 
worden  vernieuwd.  Wij  denken  met 

deze  aanpassingen  onze  vierdaagse 
aantrekkelijk te kunnen houden.

Nog een wijziging betreft de starttijden: 
de  40  en  50  kilometer  starten  vanaf 
06.00 uur, de 30 kilometer vanaf 07.00 
uur en de 20 kilometer van 08.00 tot 
09.30  uur.  Vanwege  deze  langere 
vertrektijden  neemt  de  totale 
oversteektijd  per  oversteekpunt  ook 
toe.  Er  worden daarom dit  jaar  meer 
verkeersregelaars  ingezet  zodat  men 
elkaar ook tijdig kan aflossen. 

Attentie
In het kader van het lustrum ontvingen 
de  deelnemers  in  2010  een  cap  en 
een  bidon.  Ook  dit  jaar  willen  wij 
deelnemers  verblijden  met  een 
praktische attentie. Heeft u iets gezien 
dat geschikt is of heeft u een gouden 
idee? We horen het graag!

Bestuur
Ook het bestuur van de SB4D kan nog 
steeds  versterking  gebruiken. 
Geïnteresseerd?  Of  kent  u  een 
geschikt  iemand?  Neem  contact  op 
met een van de bestuursleden. 

Kopij
Reacties,  suggesties,  op-  of 
aanmerkingen?  Van  harte  welkom! 
Geef   ze  door  aan  Arjan  Klein 
Hazebroek,   0573-258637  of 
pers@barchemse4daagse.nl
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