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Nog effe! 
Ruim 1.000 wandelaars schreven zich 
inmiddels in voor de tiende Barchemse 
4Daagse. We zitten daarmee op een 
vergelijkbaar aantal deelnemers t.o.v. 
2014. Van een grote terugloop in aantallen 
waar sommige wandelevenementen mee 
te maken hebben is gelukkig geen sprake. 
We hopen dit jaar weer tussen de 1.300 en 
1.400 wandelaars welkom te heten, een 
aantal van hen al voor de tiende keer! 
En dat geldt ook voor onze vrijwilligers: een 
groot deel voor de tiende maal actief voor 
onze vierdaagse! 

 
 

Shirts 
Zoals wellicht bekend is de tiende 
vierdaagse een mooie aanleiding om 
nieuwe t-shirts (polo’s) uit te reiken aan 
onze vrijwilligers. Vriendelijk verzoek om 
voordat u deze vierdaagse in actie komt 
eerst uw huidige shirt(s) in te wisselen voor 
een nieuwe. Dat kan vanaf 1 juli ‘s middags 
in ‘t Onderschoer (catering, 1e verdieping). 
De oude shirts a.u.b. niet meer gebruiken! 
Voor vrijwilligers die tijdens de vierdaagse 
veel buiten zijn (parkeerwachten, verkeers-
regelaars, controle, e.d.) zijn er wind- en 
waterdichte jacks in de nieuwe kleur 
beschikbaar. Deze jacks zijn voor 
gezamenlijk gebruik en worden tijdens de 
vierdaagse uitgereikt aan de betreffende 
personen. 

Chinees buffet 
Goed om na vier (of meer) intensieve 
dagen nog even met elkaar na te praten en 
na te genieten. Daarom ook dit jaar weer 
na afloop van de vierdaagse het 
traditionele Chinese buffet voor onze 
vrijwilligers. Zondagavond 5 juli a.s., 19.00 
uur, in 't Onderschoer. Geeft u zich s.v.p. 
vóór 29 juni a.s. op bij uw 
werkgroepleider. Ook dieetwensen s.v.p. 
doorgeven aan uw werkgroepleider.  

Wandelkrant 
De Wandelkrant is inmiddels verspreid in 
de regio. De krant (nog) niet ontvangen? 
Laat het s.v.p. weten aan Arjan Klein 
Hazebroek (pers@barchemse4daagse.nl) 
/0573-258637. 

 
Achterhoek FM 

Stem tijdens de vierdaagse af op radio 
Achterhoek FM en maak de 
vierdaagse mee! Regelmatig 
live-verslagen vanuit ‘t 
Onderschoer en natuurlijk 
onderweg “en route”.  

 
Frequenties: FM 104.9/106.7/ 107.9. 

Glasvezel 106.8, kabel 93.1 of via 
www.achterhoekfm.nl 
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Bestuur 
Om Henk Luesink te ontlasten is het 
bestuur uitgebreid met Arris Kramer. Hij 
functioneert als voorzitter ad interim. 
 

Openingsavond 
Iedereen is woensdag 1 juli a.s. van harte 
welkom op de openingsavond van de 
Barchemse4Daagse in ‘t Onderschoer. 
Naast muziekvereniging Crescendo heeft 
ook de burgemeester zijn komst 
toegezegd. Marga Bult zal de officiël 
opening verrichten én een paar muzikale 
nummers ten gehore brengen. Bent u er 
ook bij? Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 
uur staat de koffie klaar! 
 

 
Expositie 10 jaar B4D 

In het dorpshuis tijdens de vierdaagse een 
kleine expositie over tien jaar Barchemse 
4Daagse: onder andere zijn foto’s, video en 
attributen uit de afgelopen jaren te zien. 
Kom ook een kijkje nemen! 

 
Dorpsplein 

Spannend! Dit jaar maakt het dorpsplein 
voor het eerst deel uit van de Barchemse 
4Daagse. Niet alleen ziet het er mooi uit, 
maar ook zijn er allerlei praktische 
voorzieningen in en onder het plein 
aangebracht waar we tijdens de 
vierdaagse heel veel gemak van zullen 
hebben. Daarnaast is alles nu gelijkvloers 
en vrij van obstakels. Prettig voor de 
deelnemers. 
 
 

 
 
Bordje op het Dorpsplein 
bij de drie door de B4D 
aangeboden 
vlaggenmasten. 

 
 

Vlaggen mag! 
We heten onze deelnemers van harte 
welkom in Barchem. Vlaggen, versieren, 
aanmoedigingsborden? Ja graag! 

 
Intocht 

Tijdens de intocht op zondagmiddag 5 juli 
rekenen we weer op veel publiek in 
Barchem en in en om het dorpshuis, het 
Dorpsplein en de Via Barcholia. Iedereen 
van harte welkom! De eerste wandelaars 
worden rond 12.00 uur verwacht. Bloemen 
zijn desgewenst ter plekke te koop. 
 

Parkeren 
Rondom het dorpshuis zijn ook dit jaar 
weer verkeersmaatregelen van toepassing 
zoals inrijverboden en parkeerverboden. 
Deelnemers en vrijwilligers wordt verzocht 
hun auto’s zoveel mogelijk te parkeren op 
de speciale parkeerplaats aan de 
Woodbrookersweg. Dit om overlast voor 
inwoners van Barchem te voorkomen en de 
wegen vrij te houden voor hulpdiensten. 
Voor fietsen is er weer een fietsenstalling 
naast ’t Onderschoer. 

 
Vier fantastische dagen! 

Tenslotte: alle vrijwilligers wensen wij vier 
prachtige dagen! Neem naast het werk dat 

moet gebeuren ook tijd om te genieten! 
 

 
 

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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