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Foto Gradus Derksen. 

Bedankt voor vier fantastische dagen! 
 
Beste mensen, wat hebben wij weer een 
mooie negende vierdaagse achter de rug! 
Enthousiaste wandelaars én vrijwilligers, 
goede weersomstandigheden, amper 
calamiteiten en een goed lopende 
organisatie van ons evenement. Daar 
kunnen we trots op zijn! 
 
Dat hebben we toch maar mooi met z’n 
allen gedaan.! Zonder ieders hulp en 
inzet, op welke wijze ook, is het 
organiseren van de vierdaagse niet 
mogelijk. Wij zijn dan ook blij met alle hulp 
of dit nu voor, tijdens of na de vierdaagse 
is.  

Hartelijk dank daarvoor! 

Uit de reacties van wandelaars (tijdens de 
vierdaagse, maar ook via bijvoorbeeld de 
website) blijkt ieder jaar opnieuw dat met 
name het contact tussen deelnemers en 
vrijwilligers enorm wordt gewaardeerd. Het 
is daarom goed dat we als vrijwilligers 
zichtbaar zijn en blijven, niet alleen in en 
rond het dorpshuis of in en rond Barchem, 
maar ook ‘en route’.  
 
Dat brengt ons meteen op het punt polo-
shirts. Volgend jaar komen er nieuwe. 
Heeft u uw shirtmaat al doorgegeven? 
Zoniet, mail of bel uw maat dan svp door 
aan Arjan Klein Hazebroek, 
pers@barchemse4daagse.nl, (0573) 258637. 

mailto:pers@barchemse4daagse.nl
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Nieuwe vrijwilligers 
Deze vierdaagse konden we diverse 
nieuwe gezichten onder onze vrijwilligers 
welkom heten. Fijn dat jullie meehelpen en 
hopelijk voelen jullie je thuis bij onze 
vierdaagse! 
 

Nagenieten met foto of film 
Gradus Derksen heeft iedere dag foto´s 
gemaakt. Op onze site vind je een link. Of 
ga naar naar http://www.mijnalbum.nl/Openbaar 
en zoek op ´barchemse4daagse´. 
Op Youtube vind je de video´s van Evert 
Kamperman. Tik zijn naam in de zoekbalk 
en je komt vanzelf bij onze vierdaagse uit. 
Gradus en Evert bedankt voor jullie inzet! 
 
Ook de Prins Hendrikstraat in Borculo 
heeft foto´s van de doorkomst in haar 
straat op haar site geplaatst. Er zijn echter 
meer sites waar u foto´s en video´s kunt 
vinden van onze vierdaagse. Tik de naam 
van onze vierdaagse in en zoek op 
afbeeldingen of video´s en laat u 
verrassen! 
 

Chinees buffet 
Het was fijn om de vierdaagse samen met 
een groot deel van onze vrijwilligers en 
vrijwilligers van ´t Onderschoer af te 
kunnen sluiten met het traditionele 
Chinees buffet. Het eten kwam helaas wat 
later dan besteld, maar het smaakte er 
niet minder om. 
 
Elk jaar weer onvoorstelbaar hoe in een 
mum van tijd het dorpshuis en haar 
omgeving weer in de oorspronkelijke staat 
worden teruggebracht. Een hapje en 
drankje na afloop smaken dan ook prima! 
Goed om in deze setting in alle rust nog 
even met elkaar na te kunnen praten 

 
Foto’s Inge Kl. Brinke/Arjan Kl. Hazebroek 

 
Logo ontwerp: Fennie Kl. Tiessink 

 
Volgend jaar 10e Barchemse4Daagse! 

Ideeën, tips, suggesties voor deze 
jubileumvierdaagse of artikelen in de 
Wandelkrant zijn van harte welkom! 
 

 
Foto Gradus Derksen. 

 
Evaluatie negende vierdaagse 

Voor de deelnemers lag een enquete- 
formulier klaar waarop ze opmerkingen 
over de vierdaagse kwijt konden. Er zijn 
veel formulieren ingeleverd.  In het najaar 
hopen wij hier een terugkoppeling van te 
kunnen geven. Maar, wij zijn ook erg 
benieuwd naar ervaringen, tips, 
opmerkingen en suggesties van onze 
vrijwilligers. Laat het ons weten!  
Onze vierdaagse kan er alleen maar nóg 
beter van worden! 

 
Kopij 

Reacties, ideeën, suggesties, op- of 
aanmerkingen voor VIB of vierdaagse! 
Graag! Geef  ze door aan Arjan Klein 
Hazebroek, tel (0573) 258637  
pers@barchemse4daagse.nl 

http://www.mijnalbum.nl/Openbaar
mailto:258637%20%20pers@barchemse4daagse.nl
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