
 

 

Vrijwilligers Informatie Blad – SB4D 

Kopij, reacties, ideeën, suggesties, op- of aanmerkingen voor de VIB? Graag!  
Geef  ze door aan Arjan Klein Hazebroek  - (0573) 258637 - pers@barchemse4daagse.nl 

 

1

 

STICHTING  BARCHEMSE 4DAAGSE 
Vrijwilligers Informatie Blad 

 
10 juli 2015                               Oplage: 140                              Jaargang 9                          Nr. 24 

Dat was ‘m! 
 

Tsja, en dan is het zondagavond 5 juli 2015. Na 
een lekker en gezellig buffet in ’t Onderschoer 
fiets je weer naar huis: het zit er op! Vier dagen 
(sommigen onder ons meer dagen) leefde je in 
een andere wereld en draaide bijna alles om 
onze vierdaagse. Vier dagen waarin iedereen 
zijn stinkende best doet om het voor alle 
deelnemers op rolletjes te laten lopen.  
En dat is gelukt! Ondanks een ongekende 
hittegolf was het wederom een prachtige 
vierdaagse. Allen hartelijk dank voor je inzet en 
toewijding! Arris Kramer noemde het bij de 
opening én bij de afsluiting: zonder vrijwilligers 
kan een evenement als de Barchemse 
4Daagse niet bestaan. 
En kennen en genieten we niet allemaal van die 
bijzondere, bijna niet te beschrijven sfeer die je 
tijdens de B4D ervaart? 
 
Het was best wel spannend voor het bestuur 
om op maandagavond 29 juni j.l. te besluiten tot 
inkorting van de drie langste afstanden op de 
eerste wandeldag.  
Doe je hier goed aan? Moet je geen andere 

maatregelen treffen? Niet alle deelnemers 
bleken enthousiast over deze maatregel. Dat 
hebben de vrijwilligers die betrokken zijn bij de 
inschrijving en het afhalen van de startkaarten 
geweten! Er was het nodige commentaar. Dat 
was niet altijd fijn om het maar zachtjes uit te 
drukken.  
 
Maar dan, de eerste wandeldag, 2 juli. Het 
wordt al snel bloedheet. Het commentaar 
verstomt. Zelfs de zeer ervaren en getrainde 
wandelaars zijn bij nader inzien maar wat blij 
dat er 10 kilometer af is.  
Sterker nog, na afloop van de vierdaagse alleen 
maar lof voor deze maatregel. 
Het kan verkeren. 

Niet alleen voor de wandelaars was het een 
pittige vierdaagse. Dat gold ook voor onze 
vrijwilligers: verkeer regelen of parkeerders 
begeleiden in de brandende zon, zwetend 
lunchpakketten maken, de auto in en uit bij het 
aanbrengen of verwijderen van borden 
onderweg. Iedereen had last van deze 
ongekende omstandigheden. 
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Kortom: deze vierdaagse zal ons nog lang 
heugen! We zijn bijzonder blij dat er ondanks 
het wat hogere aantal uitvallers en de extreme 
weersomstandigheden, geen vervelende 
calamiteiten plaatsvonden. Natuurlijk: we 
hebben een draaiboek “in case of emergency”, 
maar je hoopt hem niet nodig te hebben. 

De opening met burgemeester Van ’t Erve en 
met Marga Bult was gezellig en sfeervol. 
Het ontbijtbuffet was bijzonder geslaagd. Ook 
de afsluiting met het Chinees buffet (en het 
lekkere ijs toe!) was weer perfect. Meer dan 
honderd soms enigszins vermoeide maar wel 
tevreden gezichten. Helemaal top!  
 

Evaluatie 
De verschillende werkgroepen zullen ieder voor 
zich de komende tijd deze vierdaagse 
evalueren. Wat ging goed, wat kon beter, wat 
moet anders? 
 
Is u iets opgevallen, heeft u een idee voor een 
verbetering of heeft u een klacht opgevangen: 
laat het weten! Nu zit het iedereen nog vers in 
het geheugen. 
 
Stuur uw opmerkingen/vragen/ideeën naar het 
onderstaande kopij-adres. Graag vóór 15 
augustus 2015. Zo kunnen we samen onze 
vierdaagse nóg beter maken! 
 
Bezorging Wandelkrant 2015 
Helaas blijkt de wandelkrant jongstleden juni 
niet bij iedereen te zijn bezorgd. 
Dat is jammer: afspraak was dat de krant onder 
andere in de gehele gemeente Lochem zou 
worden bezorgd en in de kom van Ruurlo, 
Borculo, Geesteren en Gelselaar. Tevens in ’t 
Medler en Linde. 
 
Om een volledig beeld te krijgen van de straten 
waar de wandelkrant niet bezorgd is zou ik dit 
graag van onze vrijwilligers vernemen.  
Ik ontving al bezorgklachten uit de volgende 

straten: Hofmanssteeg, Lindeboomsweg,  
’t Overlaar, Bosweg, Bergweg en Het Station. 
En De Westenberg te Lochem.  
Staat uw straat er niet bij en heeft u de 
Wandelkrant niet ontvangen? Laat het mij 
weten (voor 15 augustus a.s.), zodat ik met een 
gefundeerde klacht naar de verspreider kan. 
 

Dorpsplein 
Het dorpsplein heeft perfect tijdens onze 
vierdaagse. Geen obstakels, alles gelijkvloers, 
handige aansluitpunten, een luifel om te 
schuilen voor zon of regen, ruimte genoeg voor 
wandelaars én terrasjes, kortom: een aanwinst! 
Sommige wandelaars waren bij het verlaten 
van ’t Onderschoer echt “de weg kwijt”! 
 

T-shirts 
De nieuw t-shirts vallen goed in de smaak. Ze 
zitten prima en we zijn als vrijwilligers duidelijk 

herkenbaar. De jacks zijn vanwege de hitte 
amper gebruikt. Wie weet volgend jaar? 

 
Foto’s  

Gradus Derksen heeft dit jaar tijdens de 
vierdaagse weer mooie foto’s gemaakt (de 
foto’s in deze VIB komen van hem), Evert 
Kamperman videobeelden. Via onze site 
www.barchemse4daagse.nl kom je snel op de 
juiste sites terecht om deze foto’s en video´s te 
zien. Ook o.a. Achterhoek FM,  Achterhoekfoto 
en de Prins Hendrikstraat te Borculo hebben 
foto’s gemaakt en op hun sites gepubliceerd.  
 

2016 
Noteer het op kalender, agenda en 
smartphone: de elfde Barchemse 4Daagse is 
van 30 juni t/m 3 juli 2016. 
U bent er toch ook weer bij? 
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