
STICHTING  BARCHEMSE 4DAAGSE
Vrijwilligers Informatie Blad

15 juni 2011                              Oplage: 150                              Jaargang 5                              Nr. 14

Zesde Barchemse 4Daagse!
Begint het al te kriebelen? Over amper 
veertien  dagen  is  het  alweer  zo  ver: 
het  wandelevenement  waar  we  naar 
uit  hebben  gekeken,  allemaal  veel 
energie  in  steken,  maar  ook  weer 
energie uit  putten! We hopen op vier 
fantastische  dagen,  zowel  voor  de 
deelnemers, de vrijwilligers en andere 
belangstellenden!  

Op  dit  moment  hebben  zich  bijna 
1.000  deelnemers  ingeschreven.  Dat 
is wat minder dan in 2010, ons eerste 
lustrumjaar.  

De inschrijvingen lopen per dag echter 
snel op. Naar verwachting kunnen wij 
tussen de 1.100 en 1.200 deelnemers 
welkom  heten.  Een  aantal  waar  we 
best  trots  op  mogen  zijn!  
Want  ook  de  wandelwereld  kent 
crisistijden  met  almaar  teruglopende 
deelnemersaantallen. Dan doen wij het 
uitstekend! 

Barchem  is  een  unieke  vierdaagse, 
want  wist  u  bijvoorbeeld  dat  onze 
vierdaagse:  
-  één  van  de  weinig  echte
      vierdaagsen in Nederland is?
– ons  inschrijfgeld  nog  nooit 

verhoogd hoefde te worden?

– nog steeds graag de 50 kilometer 
lopers verwelkomt?

Postzegels
De  Barchemse  4Daagse  postzegels 
zijn per velletje van 10 stuks (€4,60) te 
koop bij Attent Frank Bannink. 
Ook de zegels van €0,44 zijn nog op 
voorraad.  Deze  kunnen  gewoon 
gebruikt worden, er moet echter €0,02 
worden  bijgeplakt. Wilt u deze laatste 
zegels  en  de  bijplakzegels  bestellen, 
neem dan s.v.p. contact op met Arjan 
Klein  Hazebroek,   0573-258637  of 
pers@barchemse4daagse.nl

3 JULI 2011, 19.15 UUR:
CHINEES BUFFET (Z.O.Z.)

Opening  door  Eric  Braamhaar
Op woensdagavond 29 juni zal betaald 
voetbalscheidsrechter Eric Braamhaar 
de  officiële  opening  in  dorpshuis  ’t 
Onderschoer verrichten door een slag 
op  onze  4Daagse  gong.  Iedereen  is 
van harte welkom!
Aanvang  20.00  uur,  zaal  open  vanaf 
19.30 uur.
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Verbouwing Dorpshuis 
't Onderschoer

Wanneer  alles  volgens  planning 
verloopt  kunnen  wij  de  komende 
vierdaagse  volop  profiteren  van  de 
uitbreiding  van  't  Onderschoer.  
Ook  het  Rode  Kruis  krijgt  hierdoor 
extra  ruimte  in  de  Schotzaal.  Bent  u 
tijdens  de  vierdaagse  veel  in  het 
dorpshuis  aanwezig:  kijk  dan  vooral 
ook  even  naar  de  gewijzigde 
vluchtwegen. 

Buffet
Natuurlijk  is  er  ook  dit  jaar  weer  de 
inmiddels traditionele afsluiting van de 
4Daagse met een Chinees buffet.  Op 
zondag  3  juli,  19.15  uur,  staat  het 
buffet weer klaar voor onze vrijwilligers 
en  gastgezinnen.  Op  verzoek  wordt 
ook  Nederlandse  kost  geserveerd. 
Opgave vooraf is noodzakelijk.  Tot 
uiterlijk  26  juni a.s.  kunt  u  zich 
opgeven  bij   Arjan  Klein  Hazebroek 
(0573-258637/arjankh@hotmail.com). 
Dieetwensen  e/o  Nederlandse  kost 
s.v.p. direct bij aanmelding doorgeven.

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!

Goed doel
Ieder jaar tracht onze organisatie een 
goed  doel  te  ondersteunen.
Dit jaar is dat de Ned. Hervormde Kerk 
van Barchem die 150 jaar bestaat. De 
SB4D doet een duit in het zakje voor 
de  druk  van een door  de kerk  uit  te 
geven  ansichtkaart.  Deze  kaart  is 
natuurlijk  tijdens  de  vierdaagse 
verkrijgbaar in 't Onderschoer.

ALLEMAAL EEN FANTASTISCHE

Vernieuwde Wandelkrant!

Onze  vernieuwde  Wandelkrant  is 
inmiddels  huis  aan huis  bezorgd.  De 
redactie  is  trots  op  het  behaalde 
resultaat: 30.000 exemplaren!
Krant niet ontvangen of woont u buiten 
het  verspreidingsgebied?  Stuur  een 
mailtje  aan  Arjan  Klein  Hazebroek 
(z.o.z.) dan heeft u 'm snel in de bus.

Bestuur
In een deel van de vacatures binnen 
ons bestuur is inmiddels voorzien. Ná 
de  komende  vierdaagse  zult  u  daar 
meer over horen. Een extra bestuurslid 
is echter nog altijd welkom! Interesse? 
Of kent u een geschikt iemand? Neem 
contact  op  met  een  van  de 
bestuursleden. 

VIB per e-mail?
Ontvangt  u  de  VIB  nog  op  papier? 
Stuur een mailtje aan onderstaand e-
mailadres  en  u  krijgt  de  VIB  in  het 
vervolg per mail. Wel zo makkelijk!

 Kopij  

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

ZESDE BARCHEMSE4DAAGSE!
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