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It giet oan! 

Menigeen zal het weer beginnen te 
kriebelen! Nog ongeveer 14 dagen en de 
negende Barchemse4Daagse gaat weer 
van start. Zo’n 1.050 deelnemers hebben 
op dit moment ingeschreven. Zouden we 
het aantal van 2013 evenaren? Volg de 
inschrijvingen eenvoudig op onze site: 
http://barchemse4daagse.nl/wordpress/?page_id=2 

 
Chinees buffet 

Na afloop van de vierdaagse vindt op 
zondagavond 6 juli a.s., 19.00 uur, het 
traditionele Chinese buffet voor onze 
vrijwilligers plaats in 't Onderschoer. 
Wanneer u zich nog niet heeft opgegeven 
bij uw werkgroepleider doe dat dan s.v.p. 
vóór 24 juni a.s. Ook dieetwensen s.v.p. 
doorgeven aan uw werkgroepleider. 
 

 
 

Wandelkrant 
De Wandelkrant is inmiddels verspreid in 
de regio. (nog) Niet ontvangen? Laat het 
s.v.p. weten aan Arjan Klein Hazebroek 
(pers@barchemse4daagse.nl). 

 
Nieuw bestuurslid 

Met de komst van Gerda van de Scheur-
Toebes hebben we ons vierdaagse- 
bestuur weer op sterkte. Gerda zal 
geleidelijk de secretariaatstaken van Ab 
Hamer overnemen. Gerda, veel succes en 
veel plezier bij onze stichting! 
 

 
Lustrum 2015 

OK, de negende vierdaagse is nog niet 
begonnen. Toch kjiken we al voorzichtig 
naar 2015. Dan vieren we namelijk ons 
tweede lustrum! De tiende vierdaagse 
vindt  plaats van 2 t/m 5 juli 2015 en zal 
een feestelijk tintje krijgen. Natuurlijk 
kijken we tijdens die vierdaagse en in de 
Wandelkrant 2015 terug op tien jaar 
Barchemse4Daagse. Verder proberen we 
extra activiteiten te ontplooien. Ideeën en 
suggesties zijn van harte welkom! 
(pers@barchemse4daagse.nl). 
 

Openingsavond 
Iedereen is woensdag 2 juli a.s. van harte 
welkom op de openingsavond van de 
Barchemse4Daagse in ‘t Onderschoer. 
Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Een kopje koffie of thee staat 
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voor u klaar. Diverse sprekers, muziek van 
Crescendo en natuurlijk weer een 
verrassingsact. Bent u er ook bij? 
 

 

 
 

Vierdaagse App 
Wellicht gelezen in de Wandelkrant, 
reguliere krant of op onze site: het 
Lochemse bedrijf Abellife heeft voor onze 
vierdaagse een speciale App ontwikkeld. 
Zie het als een soort TomTom met de 
vierdaagseroutes van zondag 6 juli 
voorgeprogrammeerd, inclusief informatie 
over rustpunten en bezienswaardigheden 
onderweg. De App is uitsluitend door 
deelnemers aan de vierdaagse te 
downloaden met een unieke code. Een 
dergelijke App is uniek voor een 
evenement als het onze. Zowel Abellife 
als wij zijn benieuwd naar de ervaringen 
van onze deelnemers met deze App! 

 
 

 
 

Verkeersmaatregelen 
Met de komst van de vele honderden 
wandelaars, vrijwilligers en toeschouwers 
zullen er rondom ’t Onderschoer tijdens de 
vierdaagse -net als in andere jaren- 
parkeerverboden worden ingesteld en 
verkeersmaatregelen worden genomen. 
De bewoners van de betreffende straten 
ontvangen hier meer informatie over. Met 
deze maatregelen proberen wij o.a. 
parkeeroverlast zoveel mogelijk te 
voorkomen, de buurtbewoners hun eigen 

parkeerplek te garanderen, het wandel-
parcours vrij van verkeer te houden en 
toegangswegen voor de hulpdiensten vrij 
te houden. De politie controleert op de 
naleving van het parkeerverbod. Ook onze 
vrijwilligers wordt verzocht uitsluitend op 
de daartoe bestemde plekken te 
parkeren/de fiets te stallen.  

 
Achterhoek FM 

Stem tijdens de vierdaagse af op radio 
Achterhoek FM en maak de vierdaagse 
mee! Regelmatig live-verslagen vanuit ‘t 
Onderschoer en onderweg op de route.  
Frequenties: FM 104.9/106.7/ 107.9. 
Glasvezel 106.8, kabel 93.1, KPN Kanaal 980  

 

 

 
 

Vlaggen mag! 
We heten onze deelnemers van harte 

welkom in Barchem. Vergeet u niet onze 
driekleur te laten wapperen 

 
Tenslotte: tijdens de intocht op 
zondagmiddag 6 juli rekenen we weer op 
veel publiek in Barchem en in en om het 
dorpshuis. Iedereen van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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