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Lang geleden....
Het is al weer een hele tijd terug dat u als 
vrijwilliger een VIB in handen kreeg. Niet 
dat  er  niets  te  melden  viel,  maar  heel 
dringende zaken waren er nou ook weer 
niet.  Een  enkel  bericht  of  nieuwtje  van 
onze vierdaagse heeft u de afgelopen tijd 
wellicht  in  de  regionale  pers  of  in  de 
“Barchberichten”  gelezen  of  gehoord  op 
Achterhoek FM. Hoe dan ook: na zo lange 
tijd  is  er  nu  wél  het  een  en  ander  te 
melden. Vandaar  een dubbeldik nummer!

 Veel leesplezier!

Allereerst een: 
 korte terugblik op 6e 
Barchemse 4Daagse

We kunnen terugkijken op een geslaagde 
zesde  vierdaagse.  Het  was  prima 
wandelweer tijdens deze editie. Soms was 
het  net  te  fris  om  onderweg  te  blijven 
“plakken”  waardoor  de  deelnemers  een 
stuk sneller liepen dan andere jaren. Af en 
toe  werden  we  als  organisatie  hierdoor 
verrast  (rustpunt  of  controle  nog  niet 
gereed  e.d.)  Een  leermoment:  iets   om 
komende jaren rekening mee te houden. 

In  't  Onderschoer  was  het  alle  dagen 
gezellig;  deelnemers  en  toeschouwers 
bleven  gezellig  nazitten.  Ook  de 
verschillende  muzikale  bijdragen  in  de 
zaal werkten sfeerverhogend.

Van dag tot dag
De  nieuwe  Baakse  Beek  route op  de 
donderdag richting De Wiersse, 't  Medler 
en  Linde  bleek  een  groot  succes.  We 
hebben hier erg veel positieve reacties op 
ontvangen. Deze houden we er in in 2012!

Wat betreft  de  Veengootroute op vrijdag 
viel  op  dat  de  routing  in  sporthal  De 
Beemd veel beter liep dan in 2010. Lastig 
is daar wel het drukke oversteekpunt over 
de  Zutphenseweg.  Dit  kost  veel  en 
langdurige inzet van verkeersregelaars.

De  Berkelroute richting  Geesteren, 
Gelselaar en Borculo kende in het gebouw 
van muziekvereniging De Volharding een 
nieuw  rustpunt.  Dat  is  wederzijds  prima 
bevallen. Ook het seniorenorkest dat hier 
optrad viel in de smaak.
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De  Twentekanaalroute tenslotte   kende 
een  nieuwe  “toiletstop”  en  koffiestop  bij 
erve Harkink. Hierover  ontvingen we veel 
positieve  reacties.  De  route  door  het 
centrum van Lochem baart echter nog wat 
zorgen. Veel wandelaars vinden dit maar 
een  saai  stuk;  op  zondagmorgen  is  er 
niets te beleven. Dit heeft uiteraard onze 
aandacht,  immers  wandelplezier  voor 
onze deelnemers staat voorop.
Over  verschillende  scenario's  wordt 
nagedacht.  Mocht  u  een  “gouden  tip” 
hebben: wij houden ons aanbevolen! 

                          Routes
Uit de enquete onder de deelnemers blijkt 
dat een meerderheid van de deelnemers 
voorstander  is  van  (jaarlijks)  wisselende 
routes. Natuurlijk houden wij daar als het 
even  kan   rekening  mee,  maar  ook  uit 
ondermeer  oogpunten  van  verkeers-
veiligheid,  aantrekkelijkheid  of  wijziging 
van  rustpunten zijn  de routes  continue 
aan verandering onderhevig en blijven we 
er  aan  sleutelen.  Of  worden  routes 
compleet  vernieuwd,  zoals  in  2011  de 
Slingeroute  werd  vervangen  door  de 
Baakse Beek route.  Heeft  u  suggesties? 
We staan er voor open!

Ook  dit  jaar  zijn  er  weer  een  aantal 
wijzigingen.  Nog  niet  alles  is  rond  of 
officieel  beslist,  maar  wat  al  wel  kan 
worden  gemeld  is  onder  meer  op  de 
zaterdag  een  nieuwe  route  richting 
Geesteren (via de stuw bij  Beekvliet)  en 
een  verbeterde  route  naar  en  van  het 
gebouw  van  de  Volharding.  We  hopen 
hiermee  de  aantrekkelijkheid  van  de 
Berkel-route te verhogen.

Ook op de andere dagen her en der kleine 
en wat grotere aanpassingen.

Verbouwing Dorpshuis 
't Onderschoer

Ook in 't Onderschoer was het weer prima 
geregeld.  Het  Rode  Kruis  en  de  fysio 
hadden  beiden  dankzij  de  verbouwing 
meer  ruimte  tot  hun  beschikking.  Op 
zondag was het zelfs mogelijk  om vanuit 
de zaal de binnenkomende wandelaars op 
het  scherm te zien.  Zo proberen we elk 
jaar weer nieuwe elementen toe te voegen 
en bestaande zaken te verbeteren.

Wandelkrant
De Wandelkrant nieuwe stijl  oogstte veel 
lof.  De  nieuwe  lay-out  zorgde  voor  een 
leesbare, frisse en aantrekkelijke  krant. 
Jammer  was de ronduit slechte bezorging 
in  een  deel  van  het  buitengebied  van 
Barchem.  Dat  was  natuurlijk  niet  de 
bedoeling;  de uitgever/verspreider  is  hier 
op  aangesproken  zodat  dit  voor  de 
komende  edities  zoveel  mogelijk 
voorkomen kan worden.

In  juni  2012  verschijnt  er  opnieuw  een 
Wandelkrant  voor  bewoners  van  het 
wandelgebied.  Voor  de  deelnemers  zijn 
kranten beschikbaar in 't  Onderschoer.

De voorbereidingen voor de Wandelkratn 
2012  zijn  overigens  in  volle  gang:  de 
advertentiewerving  is  begonnen  en 
verloopt  voorspoedig.  De  eerste  aanzet 
voor de artikelen en bijbehorende foto's is 
gedaan,  maar....  ideëen  en  suggesties 
voor  passende  artikelen  zijn  en  blijven 
uiteraard van harte welkom!

Wilt  u  uw  steentje  bijdragen  aan  deze 
krant  of  kent  u  een  geïnteresseerde 
adverteerder, neem dan gerust contact op 
met Arjan Klein Hazebroek.
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Vrijwilligerslijst

Secretaris  Ab  Hamer  houdt  onze 
vrijwilligerslijst bij met NAW-gegevens e.d. 
Gaat  u  verhuizen,  krijgt  u  een  nieuw 
mailadres of telefoonnummer? Stopt u als 
vrijwilliger of wilt  u een nieuwe vrijwilliger 
doorgeven?  Graag  doorgeven  aan  Ab! 
Mail  naar  Info@barchemse4daagse.nl of 
bel met (0573) 441600. Hartelijk dank!

Bestuurswissel
Zoals  u waarschijnlijk  weet  hebben Arris 
Kramer  en  Gerard  Kok  in  oktober  2011 
afscheid genomen als bestuurslid van de 
Barchemse  4Daagse.  Beiden  blijven 
(uiteraard!) als vrijwilliger en adviseur aan 
onze  stichting  verbonden.  Henk  Luesink 
en Christa Keppels nemen hun plek in.

Zowel  de  vertrekkende  als  de  nieuwe 
bestuursleden  laten  hieronder  nog  kort 
van zich horen.

OUD EN NIEUW
Vanaf deze plaats wil ik alle vrijwilligers heel  
erg bedanken voor hun steun en inzet voor de  
Barchemse  4Daagse.  Ik  ben  altijd  trots  
geweest dat ik met zovelen van jullie een goed  
contact had en daarvan ook veel leerde. Vanaf  
het  begin  voelde  ik,  dat  het  evenement  niet  
alleen voor de wandelaars maar ook voor de  
vrijwilligers iets was waar naar uitgezien werd.  
Voorts wil ik het bestuur een pluim op de hoed  
geven – hun professionele instelling is voor de  
Stichting Barchemse 4Daagse onmisbaar.
Tot ziens!
Arris H. Kramer
Henk  Luesink,  sinds  22  oktober  j.l.  officieel  
gekozen  als  voorzitter  van  de  
Barchemse4Daagse.
Na mijn afscheid als postcommandant bij  de  
vrijwillige brandweer Post Barchem heb ik
meer  vrije  tijd  en  lijkt  het  mij  een  mooie  
uitdaging om het voorzitterschap van de B4D 
op  mij  te  nemen.  Ik  hoop  samen  met  het  

bestuur  en  alle  vrijwilligers  het  
wandelevenement te continueren.
 
7 jaar bestuurslid
Per 1 oktober was ik statutair aftredend,
zoals vastgesteld in het schema van aftreden 
bij de oprichting. Het was bijzonder fijn om in  
de organisatie van B4D zitting te hebben.
Na  enkele  strubbelingen  in  de  beginjaren  is  
het gelukt om met een goed team een prima  
organisatie neer te zetten. In deze periode is  
er veel veranderd
en verbeterd. Met name voor mij de procedure  
voor  de  inschrijvingen.  De  eerste  3  jaar  
moesten  alle inschrijvingen aan de hand van 
de  ontvangen  inschrijfformulieren  handmatig  
ingevoerd worden.
Er  waren  hoogtij  weken  bij  van  20  uur  
werk.Gelukkig is dat verleden tijd.
Het  meeste plezier  beleefde ik  altijd  aan de  
wandeldagen, met al die vrijwilligers die er ook  
zichtbaar van genoten. Ook hadden Annie en  
ik vele plezierige telefoontjes van mensen uit  
het  hele  land.  De  topografische  kennis  is  
daarmee ook redelijk opgefrist. Mijn opvolgster  
Christa Keppels wens ik veel succes.
en  alle  overige  bestuursleden,  alsmede  de  
vrijwilligers wil  ik bij  deze hartelijk  bedanken.  
Ik zal echter als vrijwilliger de komende jaren  
hopelijk nog een steentje
bijdragen. Gerard Kok

Even voorstellen :
Ik ben Christa Keppels en sinds 1989 woon ik  
met mijn man Wim en inmiddels drie kinderen  
aan  de  Zwiepseweg  in  Barchem.   Na  een 
bestuursfunctie  in  Vereniging  Contact  en 
mede verantwoordelijk te zijn geweest voor de  
totstandkoming van het dorpsplan Barchem en  
de update hiervan,  neem ik met  veel plezier  
het  wandelstokje  van  de  ledenadministratie  
van Gerard Kok over. De Barchemse 4Daagse 
is een mooi evenement, waar we als Barchem 
met recht trots op mogen zijn en dat is toch  
grotendeels te danken aan de vele vrijwilligers  
die zich belangeloos hiervoor inzetten.
Ik  ga er  dan  ook  graag  mijn  stinkende best  
voor  doen  om  de  volgende  edities  van  dit  
wandelfeest mede te helpen organiseren.

Verkeersregelaars

Ook  in  2012  is  er  weer  een  instructie-
avond voor  verkeersregelaars  en wel  op 
16 april om 20.00 uur in 't Onderschoer.
Met  de  politie  is  gesproken  over  de 
teleurstellende  instructie-avond  van  het 
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afgelopen jaar. Men heeft toegezegd dit te 
verbeteren.  Wij  hopen  in  2012  natuurlijk 
weer op een goede opkomst. 

Waarschijnlijk  zal  deze  instructie-avond 
een van de laatste voor onze vierdaagse 
zijn. Er zijn namelijk wijzigingen op komst 
met  betrekking  tot  de  opleiding  en 
aanstelling van verkeersregelaars. 
Op  dit  moment  verschilt  dit  nogal  per 
politieregio/gemeente. De KNBLO, waarbij 
onze  stichting  is  aangesloten,  is  dit  een 
doorn  in  het  oog.  Samen  met  andere 
sportbonden is men op landelijk niveau in 
overleg  met  politie  en  gemeenten  en 
inmiddels  in  een  vergevorderd  stadium 
met  betrekking  tot  de  verkeersregelaar 
nieuwe stijl. Wie weet hierover later meer!

Aardigheid voor onze deelnemers

Weet u nog? 2010, het eerste lustrum van 
onze  vierdaagse.  Met  onder  meer  voor 
alle deelnemers een bidon en een pet.
Een leuke geste die in de smaak viel. 

Ook voor dit jaar denken we na over een 
aardigheid  voor  de  deelnemers.  Al  dan 
niet (geheel of deels) gesponsord.
Het  liefst  ook  nog  iets  dat  praktisch  is 
tijdens het  wandelen.  Een key-cord voor 
de startkaart of een zonne-klep? 

Heeft u een leuk idee of iets gezien bij een 
andere  wandeltocht  dat  past  bij  onze 
vierdaagse? We horen het graag!

Achterhoek FM

Op de laatste zaterdag van iedere maand 
kunt  u steeds een ander bestuurslid van 
de vierdaagse beluisteren op streekradio 
Achterhoek FM.

In  het  programma “Achterhoek Info”  van 
18.00 tot 19.00 uur wordt informatie over 
de vierdaagse afgewisseld met muziek.

Kijk  op  www.achterhoekfm.nl voor  de 
juiste frequentie van Achterhoek FM in uw 
omgeving of op uw kabel.

Natuurlijk is Achterhoek FM ook tijdens de 
zevende  Barchemse4Daagse  weer  live 
van de partij! 

Inschijving 2012 gestart

Sinds  1  februari  jongstleden  kan  weer 
digitaal  worden  ingeschreven  voor  de 
vierdaagse van 5 t/m 8 juli  2012. Op het 
moment  van  verschijnen  van  deze  VIB, 
ruim  een  maand  na  start  inschrijving, 
hebben  zich  inmiddels  al  meer  dan  350 
deelnemers aangemeld!

Uiteraard  staat  onze  vierdaagse  in  het 
zogenaamde Landelijk Wandelprogramma 
en  promoten  wij  onder  meer  via 
verspreiding  van  strooifolders  bij 
wandeltochten in de wijde omgeving, maar 
meer  reclame   is  altijd  welkom!  Helpt  u 
ook mee onze vierdaagse in de rest van 
Nederland  bekendheid  te  geven? 
Strooifolders  en  stickers  zijn  via  het 
bestuur verkrijgbaar.

Vanaf  medio  april  zijn  bovendien  de 
Barchemse4Daagse  postzegels  weer 
verkrijgbaar zodat  we ook op die manier 
het land (en de wereld) rondgaan!

 Kopij 

Reacties, ideeën, suggesties, op- of 
aanmerkingen voor de VIB? Van harte 
welkom! Geef  ze door aan Arjan Klein 

Hazebroek,  telefoon 0573-258637 of  mail 
pers@barchemse4daagse.nl
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