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Korte nieuwsbrief 
 
Deze keer een korte VIB met daarin 
aandacht voor een aantal actuele zaken. 
 
Reacties, ideeën, suggesties, op- of 
aanmerkingen voor VIB of vierdaagse! 
Graag! Geef  ze door aan Arjan Klein 
Hazebroek, tel (0573) 258637  
pers@barchemse4daagse.nl 

 

  
 

Inschrijving gestart 
 

De inschrijving voor de tiende Barchemse 
4 Daagse is op 1 februari jongstleden 
gestart. Bijna 300 deelnemers schreven al 
in. We hopen met elkaar wederom een 
mooie jubileumeditie neer te zetten! 
 
Kijk op onze site onder “deelname” om de  
actuele stand te volgen. 

 
Poloshirts 

 
Dit jaar nieuwe shirts: ze zijn in de maak! 
Vóór aanvang van de vierdaagse volgt 
uiteraard nog nader bericht over de 
verspreiding van de shirts. De kleur e.d. 
houden we nog even voor ons  

 
 

Vrijwilligersavond 
 

Op maandagavond 13 april a.s. wordt in 
’t Onderschoer voor onze vrijwilligers een 
informatie-avond gehouden waar onder 
andere de instructie verkeersregelaars 
nieuwe stijl wordt toegelicht.  
 
Daarnaast is er die avond gelegenheid om 
wensen t.a.v. ieders inzet voor, tijdens en 
na de vierdaagse aan te geven. Alle hulp, 
in welke vorm dan ook, is welkom, zeker 
tijdens deze lustrum-editie. 
 
De bedoeling is om eind april (noteer 
alvast 29 april 2015) een extra avond te 
organiseren om vrijwilligers die dat 
wensen te helpen bij het registreren en 
aanvragen van het digitale examen voor 
de verkeersregelaarstest. 
 
Kijk voor meer info over de nieuwe 
verkeersregelaarsregeling bijvoorbeeld op:  
http://www.lochem.nl/digitaal-
loket/onderwerp/verkeersregelaar-worden-1/ 

 
Alle vrijwilligers ontvangen voor 13 april 
nog de agenda voor deze avond. In die 
uitnodiging zal ook worden vermeld wat u 
die avond eventueel mee moet nemen. 
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Dorpsplein 
 
Binnenkort starten de werkzaamheden 
voor het nieuwe plein achter ‘t 
Onderschoer en in de Kerklaan en 
Beukenlaan. Het wordt mooi! Als 
vierdaagse zullen wij veel plezier en 
gemak hebben van de nieuwe aanleg. 
Allen veel succes bij de uitwerking van de 
plannen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandelkrant 
 
Ook in 2015 geven wij weer een full-color 
Wandelkrant uit. 24.000(!) exemplaren 
worden half juni in de region huis-aan-huis 
verspreid.  Deelnemers van buiten de 
region kunnen tijdens de vierdaagse de 
krant lezen en meenemen in ‘t 
Onderschoer. 
 
(Nieuwe) Adverteerders zijn altijd welkom! 
Vanaf €75,00 ex btw kan een advertentie 
worden geplaatst. Wil je adverteren of ken 
je iemand die wil adverteren? Laat het 
even weten, dan nemen wij (vrijblijvend) 
contact op.  Graag vóór 1 april a.s.  
 
In de Wandelkrant natuurlijk aandacht 
voor de komende 10e editie van de 
vierdaagse maar ook een terugblik op 10 
jaar geschiedenis. Ik zou daarvoor ook 
graag een aantal van onze vrijwilligers 
willen interviewen. Of je nu 10 keer of of 1 
vierdaagse hebt meegeholpen: heb je 
interesse laat het dan even weten. 
Ieder verhaal is uniek! 
 
 
 
 

 
 
Daarnaast zijn we nog op zoek naar foto’s, 
verhalen, anekdotes en dergelijke rondom 
tien jaar Barchemse vierdaagse.  
Arjan Klein Hazebroek, tel (0573) 258637  
pers@barchemse4daagse.nl 

 
Winnaars rondvlucht 

 
In de Wandelkrant 2014 was zoals ieder 
jaar een prijsvraag opgenomen.  
Erik Wissink uit Geesteren, Arnold de 
Jong uit Heerjansdam en Theo ten Have 
uit Lichtenvoorde zijn de gelukkige 
winnaars en zullen over enige tijd een 
rondvlucht boven de Achterhoek maken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNBLO/NWB 
 

Onze vierdaagse wordt vanaf dit jaar niet 
meer onder “auspiciën” van de KNBLO 
georganiseerd, maar onder de vlag van de 
nieuwe Koninklijke Wandel Bond 
Nederland (KWBN). Deze nieuwe 
organisatie is een fusie van de KNBLO en 
de NWB. Voor ons als stichting verandert 
er echter niet veel.  Het is goed dat er een 
organisatie is die zowel de belangen van 
de (organiserende) wandelverenigingen 
en wandelstichtingen behartigt als die van 
de individuele wandelaar. 
Onze vierdaagse komt hierdoor onder de 
aandacht van duizenden wandelaars 
(leden en niet-leden). Kijk maar eens op 
http://www.wandel.nl/wandelagenda en 
verbaas je over de vele en diverse tochten 
die het hele jaar door in Nederland door 
worden georganiseerd. Ook in Barchem. 
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