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Lang geleden… 

Het is een hele tijd geleden sinds de laatste VIB verscheen. Was er niets te melden dan? 
Jazeker wel, maar niet altijd voldoende om een hele VIB te kunnen vullen. Kopij blijft daarom 
altijd welkom! Graag zelfs, mede om te voorkomen dat er, zoals nu, lange tussenpozen 
tussen twee nummers ontstaan. Veel informatie wordt overigens via de “Barchberichten” 
verspreid. De Barchemers worden op die manier wel bijgepraat over het wel en wee van de 
vierdaagse. Ook zult u af en toe wel eens een krantenartikel over onze vierdaagse hebben 
gelezen. Desondanks: hoe meer input, hoe beter!  
 

 
 

Start negende vierdaagse 
De inschrijving voor de negende vierdaagse is op 1 februari j.l. gestart. Dat kan eenvoudig 
digitaal op bijna dezelfde wijze als in de afgelopen jaren. Toch moest er nog heel wat werk 
achter de schermen worden verricht. Dit vanwege de nieuwe Europese betaalregels 
(SEPA/IBAN en meer van deze afkortingen). De gebruikelijke automatische incasso bleek 
niet meer mogelijk en bij aanmelding moet direct via “i-Deal” worden betaald. Aanvankelijk  
liep dat niet soepel; ook de verwerking van die betalingen bleek lastiger dan in voorgaande 
jaren. Gelukkig zijn de kinderziekten er inmiddels uit en werkt alles naar behoren.  
Het inschrijfgeld is overigens ook in 2014 ongewijzigd gebleven. Voor een schappelijk 
bedrag kunnen we deelnemers een complete vierdaagse met keus uit vier afstanden 
aanbieden. Meer dan 430 wandelaars schreven zich inmiddels in. Een mooi begin. 
 

Verkeersregelaarscursus 
Op maandag 14 april a.s. wordt de jaarlijkse verkeersregelaarscursus georganiseerd in ‘t 
Onderschoer. Aanvang: 19.30 uur. Helaas nog niet d.m.v. e-learning maar op de bekende 
klassikale manier. Na de pauze is er deze avond weer gelegenheid om uw wensen t.a.v. 
inzet tijdens de vierdaagse kenbaar te maken. Voor wie deze avond niet aanwezig kan zijn: 
graag z.s.m. doorgeven aan Ab Hamer (info@barchemse4daagse.nl). Aan hen wordt medio 
mei/juni een individueel e-learning examen aangeboden. In 2014 zal dit overigens voor alle 
verkeersregelaars gelden. Let op: op 14 april een geldig legitimatiebewijs meenemen!  
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Wel en wee 
In december 2013 overleed Gerrit Arendsen Raedt; één van de initiatiefnemers, misschien 
wel dé initiatiefnemer van onze vierdaagse. Gerrit was vanaf het prille begin tot kort voor zijn 
overlijden zeer betrokken bij onze vierdaagse. Wij wensen zijn familie, vrienden en 
kennissen sterkte bij het verwerken van dit verlies.  
 
Ook andere vrijwilligers hebben zelf of in nabije omgeving te maken met ziekte, ongevallen 
en overlijden. Ook hen wensen wij veel sterkte en kracht.  
 

Bestuur 
Willem Groot Wassink heeft in oktober 2013 afscheid genomen als bestuurslid 
(Evenementen). Willem blijft als vrijwilliger actief binnen onze stichting. In Ron Menop 
hebben wij een nieuw bestuurslid voor de werkgroep Evenementen gevonden. Onze 
secretaris Ab Hamer heeft al enige tijd de plek van Gerrit Arendsen Raedt in de werkgroep 
Routes overgenomen. Voor het secretariaat zijn wij nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

 
Je ziet ze ook overal…. 

Onze vierdaagse is in negen jaar tijd een begrip geworden in wandelkringen. We staan 
keurig op de wandelagenda van de KNBLO, sturen of brengen strooifolders naar tochten in 
heel Noord- en Oost-Nederland en proberen ook met affiches aandacht te trekken. Soms 
hebben wij een standje om ons gezicht te laten zien, zoals bij de voorpretdagen bij Holiday 
Sport of op een ander evenement. Ook bij het werven van advertenties voor onze 
Wandelkrant in de nabije regio merken we dat we steeds bekender worden. Het kan echter 
nog beter! Heeft u suggesties om onze naamsbekendheid te vergroten? Geef het door aan 
onderstaand adres! Voor wie overigens nog wil adverteren in de Wandelkrant 2014: er is 
nog beperkt plek! Een mooie gelegenheid uw bedrijf of werk onder de aandacht te brengen! 

 

 
Gastgezinnen gezocht 

Naast hotels, pensions, bed- and breakfast en campings vinden veel deelnemers (soms al 
sinds de eerste vierdaagse) gastvrij onderdak bij gastgezinnen in Barchem en omgeving. 
Nieuwe gastgezinnen zijn van harte welkom! Aanmelden bij Dinie Bannink (0573 – 441370).  
 

Vrijwilligers welkom 
Dat geldt tevens voor nieuwe vrijwilligers: van harte welkom! Binnen onze verschillende 
werkgroepen zijn diverse, afwisselende werkzaamheden te doen. Niet alleen tijdens de 
vierdaagse maar ook in de voorafgaande maanden zitten we zeker  niet stil. De juiste man of 
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 

 
Informatie-avond 11 april 2014 

Hoofdsponsor Holiday Sport organiseert op vrijdag 11 april een informatieve avond m.b.t. de 
Barchemse4Daagse. Training, kleding, voeding, schoeisel: er komt van alles aan bod. 
Binnenkort meer info op onze site en op de site van Holiday Sport (www.holidaysport.nl). 

 
Kopij 

Reacties, ideeën, suggesties, op- of aanmerkingen voor de VIB? Graag! 

Geef  ze door aan Arjan Klein Hazebroek (0573) 258637  
pers@barchemse4daagse.nl 
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