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Nog effetjes!
Nog  een  goede  week  en  de  achtste 
Barchemse 4Daagse gaat van start!
Inmiddels  hebben  zich  ruim  1.100 
wandelaars  ingeschreven.  Vooraf 
inschrijven kan nog tot en met zondag 30 
juni  aanstaande.  Daarna  kunnen 
wandelaars  nog aan de balie  inschrijven 
(tegen  meerprijs).  Hoe  hoog  het  aantal 
deelnemers zal zijn is natuurlijk niet exact 
te  voorspellen,  maar  dat  we  wederom 
(ver) over de 1.200 deelnemers komen is 
zo goed als zeker. Maar kwantiteit is niet 
het  belangrijkste;  in  Barchem  gaan  we 
voor kwaliteit  in  een gezellige,  sfeervolle 
setting. Daarvoor zorgen onze vrijwilligers: 
ieder jaar opnieuw proberen wij een goed 
lopende  (what's  in  a  name)  vierdaagse 
neer  te  zetten.  Gastvrije  ontvangst, 
aantrekkelijke  goed  gepijlde  routes,  een 
goede  organisatie,  een  mooie  omgeving 
en enthousiaste vrijwilligers; zie daar een 
aantal van onze succesvolle ingrediënten 
voor vier dagen wandelplezier. Fijn dat wij 
ook dit  jaar weer  kunnen rekenen op de 
belangeloze inzet van onze vrijwilligers!

Verkeersregelaarscursus
De verkeersregelaarspassen van degenen 
die de verkeersregelaarscursus op 22 april 
j.l.  hebben gevolgd zijn onlangs verlengd 
door de gemeente Lochem. Uw pas heeft 
u  als  het  goed  is  inmiddels  terug 
ontvangen  of  ontvangt  u  voor  de 
vierdaagse terug. 

Let er op dat u deze pas bij uw inzet als 
verkeersregelaar bij  u draagt! Alleen met 
een geldige pas op zak bent u bevoegd en 
verzekerd. 

Of  de  cursus  komend  jaar  weer  op 
dezelfde wijze door de politie zal worden 
verzorgd  is  nog  niet  bekend.  Eerlijk 
gezegd hebben wij hogere verwachtingen 
van de e-learning cursus die her en der in 
het land al gebruikt wordt. 

 
 

Wandelkrant
De Wandelkrant is half  juni  j.l.  verspreid. 
De  redactie  is  trots  op  de  kleurrijke 
lezenswaardige krant.  Informatie  over de 
vierdaagse,  achtergrondverhalen,  info 
over  de routes.  Heeft  u  geen exemplaar 
ontvangen? Tijdens de vierdaagse liggen 
er  voldoende  exemplaren  in  't 
Onderschoer. Stuur anders een mail naar 
pers@barchemse4daagse.nl of  bel  met 
Arjan Klein Hazebroek (0573) 258637.
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Deelnemers
Op  het  moment  van  vervaardigen  van 
deze VIB (week 26) hebben zich al meer n 
1.100  wandelaar  ingeschreven.  Dat 
belooft nog wat; de laatste dagen loopt het 
vaak nog behoorlijk storm! We zijn net als 
u erg benieuwd waar de teller stopt! 

 

Streekradio Achterhoek FM zal ook dit jaar 
weer  aandacht  schenken  aan  onze 
vierdaagse  en  reportages  en  interviews 
vanaf lokaties onderweg verzorgen. Leuk! 
U  luistert  toch  ook  mee?  Check 
www.achterhoekfm.nl voor  de  juiste 
frequenties  en  de  laatste  info.  Ook  op 
onze  eigen  site  vindt  u  natuurlijk  het 
laatste nieuws: www.barchemse4daagse.nl

 
 

 Openingsavond
U  heeft  waarschijnlijk  al  gelezen  dat 
“Mans  Olde  Weernink”  onze  vierdaagse 
zal openen op woensdagavond 3 juli a.s.. 
Mans, ofwel Jan Riesewijk uit Losser, zal 
ons daarbij op zijn eigen, ludieke, manier 
vermaken.  Iedereen is  van harte welkom! 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Chinees buffet
Op zondag 7 juli a.s., 19.00 uur hopen wij 

samen moe maar voldaan terug te kunnen 
kijken  op  een  succesvolle  vierdaagse. 
Traditioneel  sluiten wij de vierdaagse voor 
onze  vrijwilligers  af  met  het  inmiddels 
bekende  Chinees  buffet.  Heeft  u  zich  al 
opgegeven bij uw werkgroepleider? 
Zo niet, doe dit dan vóór 30 juni a.s.

Vrijwilligers welkom
Wij  zijn  een  vrijwilligersorganisatie  waar 
velen  zich  al  vanaf  het  eerste  uur  voor 
inzetten. Daar zijn we erg blij mee! In de 
loop van de jaren komen er vrijwilligers bij, 
maar  natuurlijk  haken  er  ook  vrijwilligers 
af.  Nieuwe  enthousiaste  vrijwilligers  zijn 
altijd  van  harte  welkom!  Binnen  onze 
verschillende werkgroepen zijn diverse en 
afwisselende werkzaamheden te doen. 
Niet alleen tijdens de vierdaagse maar ook 
in  de  voorafgaande  maanden  zitten  we 
zeker  niet stil. De juiste man/vrouw, jong 
of  oud,  kan zich op de juiste plek volop 
uitleven! Ook meedoen of een familielid of 
kennis die wil meehelpen? Nadere info: tel 
(0573) 441600 / info@barchemse4daagse.nl

Vlag uit!
We heten onze deelnemers van harte 
welkom in Barchem. Vergeet u niet de 

vlag te laten wapperen!

 

 Kopij
 Reacties,  ideeën,  suggesties,  op-  of 
aanmerkingen voor de VIB? Heel  graag! 
Geef  ze door aan Arjan Klein Hazebroek
 tel (0573) 258637/  pers@barchemse4daagse.nl  

Veel plezier tijdens 
de achtste 

Barchemse 4Daagse !
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