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Aftellen is begonnen!
Nog ongeveer een week en dan gaat de 
zevende Barchemse4Daagse van start!
En natuurlijk hopen wij dat de weergoden 
ons goed gezind zijn,  dat het gezellig is, 
dat  de  deelnemers  enthousiast  zijn  over 
de  (gewijzigde)  routes,  dat  iedereen 
-zowel  deelnemer als vrijwilliger- het naar 
z'n zin heeft, dat we het deelnemersaantal 
van voorgaande jaren evenaren, dat alles 
soepel  verloopt,  dat....  enfin:  wij  hopen 
allemaal  weer  op  net  zo'n  geslaagde 
vierdaagse als in voorgaande jaren! 

De  ervaringen  van  de  afgelopen  edities 
maken  dat  we  als  vrijwilligers  van  de 
Barchemse4Daagse  inmiddels  goed 
kunnen inschatten wat we deze vier dagen 
(en er voor en er na) kunnen verwachten. 
Desalniettemin  zullen  er  ook  nu  weer 
onverwachte  of  onvoorziene  zaken 
plaatsvinden,  leuke  en  (hopelijk  niet 
teveel)  minder  leuke.  Meestal  lukt  het 
e.e.a.  met  een  flinke  dosis  nuchterheid, 
creativiteit en/of humor op te lossen. 

Ook  dit  jaar  geldt  weer:  suggesties, 
opmerkingen, kritiek, ervaringen, klachten, 
ideeën,  verbeteringsvoorstellen;  kortom 
alles wat voor onze organisatie van belang 
kan  zijn,  is  welkom  en  wordt  ter  harte 

genomen.   Is  het  niet  dit  jaar  dan  wel 
volgend  jaar!  Onze  vrijwilligers  zijn 
daarvoor onze ogen en oren!

Wandelkrant
In  week  25  is  de  nieuwe  Wandelkrant 
uitgekomen. De krant kent een oplage van 
25.000 stuks en is huis-aan-huis verspreid 
in  ons  wandelgebied.  Ook  onze 
deelnemers kunnen in het dorpshuis een 
exemplaar  meenemen.  Heeft  u  de  krant 
niet  ontvangen?  Stuur  een  mailtje  naar 
pers@barchemse4daagse.nl en  er  wordt 
u een exemplaar toegezonden.

Voor 2013 zoeken we nog steeds een of 
meer enthousiaste mensen die mee willen 
helpen in de redactie van de Wandelkrant. 
Het  gaat  daarbij  met  name  om  het 
schrijven van artikelen en interviews.
Interesse? Mail naar bovenstaand adres.

Deelnemers
Ruim  1.000  wandelaars  hebben  zich 
inmiddels  ingeschreven.  Uit  ervaring 
weten we dat veel deelnemers zich in de 
laatste week inschrijven.  Dit  jaar lijkt   de 
inschrijving sowieso later op gang te zijn 
gekomen.  Na  het  uitkomen  van  de 
Wandelkrant  en  een  artikel  in  het 
ledenblad  van  onze  hoofdssponsor 
Rabobank  Graafschap-Noord  zagen  en 
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zien  wij  het  aantal  inschrijvingen flink 
toenemen.  De  laatste  week  van  juni 
verschijnt er bovendien een artikel in het 
KNBLO-Wandelmagazine.  Ook  daar 
zullen  nog  de  nodige  inschrijvingen  uit 
voortvloeien.  Op  de  website  is  het 
deelnemersaantal on-line te volgen.
Veel  wandelaars  zijn  afkomstig  uit  de 
regio,  maar  ook  de  rest  van  Nederland 
laat zich niet onbetuigd.  Van Zeeland tot 
Groningen  en  van  Den  Haag  tot 
Glanerbrug: men weet Barchem te vinden! 
Op de site ook een kaart  van Nederland 
waarop de herkomst van de wandelaars is 
aangegeven. Leuk om te zien!
Dit  jaar  hebben we  zelfs  deelnemers  uit 
Frankrijk en Noorwegen! 

Verkeersregelaars
Alle vrijwilligers die de verkeersregelaars-
cursus  in  Barchem  of  Zutphen  volgden 
hebben een (rode) pas van de gemeente 
Lochem ontvangen. Heeft u deze pas niet, 
bel  of  mail  dan  s.v.p.  met  Ab  Hamer 
(0573-441600/info@barchemse4daagse.nl) 
Zonder deze pas mag u namelijk  niet als 
verkeersregelaar  optreden!  Zorg  er 
daarom voor dat wanneer u de straat op 
moet  om het  verkeer  te  regelen  u  altijd 
zowel  de  pas  als  een  geldig 
legitimatiebewijs  op  zak  hebt!  Alleen  op 
die wijze  bent  u bevoegd het  verkeer  te 
regelen tijdens de Barchemse4Daagse en 
bovendien afdoende verzekerd! Neem ook 
altijd potlood en papier mee om zo nodig 
relevante notities te kunnen maken.

Opening vierdaagse
Frank Wielaard zal op woensdagavond 4 
juli a.s. de Barchemse4Daagse openen.
Frank is  als  sportjournalist  werkzaam bij 
diverse omroepen. Hij  zal het aanwezige 
publiek  deze  avond  op  een  bijzondere 
wijze  meenemen in en vertellen  over de 

sportwereld.  Iedereen is deze avond van 
harte welkom! Aanvang 20.00 uur.

Chinees buffet
Op  zondagavond  8  juli  a.s.  wordt  de 
vierdaagse  voor  onze  vrijwilligers 
afgesloten  met  het  inmiddels  traditionele 
Chinese  buffet.  Heeft  u  zich  nog  niet 
opgegeven? Doe dit dan s.v.p. vóór 1 juli 
a.s. bij uw werkgroepleider.

Spandoeken
Onze spandoeken zijn al zes jaar volop in 
gebruik  en  dat  begint  zijn  sporen  af  te 
werpen. Niet alleen gaan ze slijten, ook de 
opdruk  is  niet  meer  actueel.  Tijd  voor 
nieuwe dus! Tijdens deze vierdaagse zult 
u ze uiteraard overal tegenkomen!
De oude spandoeken zullen waar mogelijk 
deels nog worden hergebruikt.

Achterhoek FM
Woont  u  langs  de  route?  Streekradio 
Achterhoek  FM  komt  graag  bij  u  op  de 
koffie  om vanaf  uw huis  /  erf  verslag  te 
doen van de vierdaagse!
Wilt  u  tijdens  een  van  de  wandeldagen 
hun  gastheer-/vrouw  zijn,  meldt  u  dan 
z.s.m.  aan  via  info@achterhoekfm.nl  of 
per sms 3553 met eerst Achterhoekfm en 
dan  uw  tekst.  Aanmelden  kan  ook  per 
brief  en  die  stuurt  u  naar  :  Streekradio 
Achterhoek  FM,  Postbus  115,  7250  AC 
Vorden.  Vergeet  vooral  niet  uw  naam, 
adres en telefoonnummer te vermelden!

Postzegels
De  bekende  postzegels  van  onze 
vierdaagse  zijn  per  velletje  van  10 
verkrijgbaar bij Attent Frank Bannink.

Wij wensen iedereen een 
fantastische zevende 
Barchemse4Daagse!

 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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