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11 april 2016 
vrijwilligersavond 

 
Op maandagavond 11 april 2016, 20.00 uur, 
heten we onze vrijwilligers weer van harte 
welkom voor een informatieve avond in 
dorpshuis ‘t Onderschoer. 
 
Na een welkomstwoord zal voor de pauze  in de 
Schotzaal uitleg worden gegeven over het 
vernieuwde verkeersregelaarsexamen. Na de 
pauze zullen de  verschillende werkgroepen 
inventariseren en overleggen over ieders inzet 
tijdens de elfde Barchemse4Daagse. Vergeet 
uw agenda niet! 
 
Het verkeersregelaarsexamen kunt u ook in 
2016 weer thuis op de computer afleggen. Het 
met voldoende resultaat afleggen van het 
examen is verplicht voor die vrijwilligers die als 
verkeersregelaar worden ingezet tijdens onze 
vierdaagse. 

 
Van de B4D ontvangt u t.z.t de benodigde 
evenementencode om examen te kunnen 
doen. Daarnaast heeft u uw mailadres en uw 
eigen wachtwoord nodig om in te kunnen 
loggen op www.verkeersregelaarsexamen.nl. 
Weet u uw wachtwoord nog? 
 
Heeft u geen computer of vindt u het prettig om 
geholpen te worden met aanmelden, inloggen 
e.d.? Daarvoor is er op maandag 18 april a.s 
een speciale instructie-avond in ’t Onderschoer. 
Diverse bestuursleden van de B4D zullen die 
avond vanaf 19.00 uur met een computer 
aanwezig zijn om u daarbij te helpen. 

Familie, vriend of kennis die ook als 
verkeersregelaar wil worden ingezet? Zij zijn op 
11 april uiteraard van harte welkom!  
 
Vraag wel of ze die avond een (pas)foto en 
legitimatiebewijs meenemen, dan kunnen we 
eenvoudig een account aanmaken waarmee 
men examen kan doen. 
 
Uiteraard wordt u deze avond voorzien van een 
hapje en een drankje. De portemonnee kan 
thuisblijven. 
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Wifi Onderschoer 

Misschien heeft u het al gelezen in de 
“Barchberichten” of het al “live” ervaren, maar 
voor wie het nog niet wist: de wifi-ontvangst in 
’t Onderschoer is sinds eind 2015 aanmerkelijk 
verbeterd. Niet alleen bezoekers van het 
dorpshuis zullen hier de vruchten van plukken, 
ook tijdens de vierdaagse hebben wij als 
organisatie, het Rode Kruis en de deelnemers 
daar ongetwijfeld veel gemak van. Onze 
stichting heeft materieel en financieel  aan het  
verbeterde netwerk bijgedragen.  
 

 
 

Inschrijving 
De inschrijving is op 1 februari jongstleden 
gestart. Enkele honderden wandelaars hebben 
zich inmiddels ingeschreven. Benieuwd naar de 
actuele stand? Klik op “Deelname” op onze 
website www.barchemse4daagse.nl. Natuurlijk 
hopen we ook in 2016 weer vele enthousiaste 
deelnemers uit Barchem, de nabije regio en van 
buiten de regio te mogen begroeten. 
 
Onze vierdaagse is in het landelijk 
wandelprogramma van de KWBN opgenomen 
en staat ook in de wandelagenda op wandel.nl 
vermeld. De georganiseerde wandelaar kan 
onze vierdaagse op deze wijze goed vinden.  
 
Wandelaars die niet bij de KWBN zijn 
aangesloten hopen we te bereiken via 
persberichten, artikelen, flyers en affiches. In 

het tweede kwartaal zullen in Barchem en 
omgeving weer de aankondigingsborden langs 
de diverse (invals)wegen worden geplaatst. 
 
Achterhoek FM besteedt maandelijks op de 
derde zaterdag van de maandag aandacht aan 
onze vierdaagse (18.00-19.00 uur). 
 
Bezoekt u een wandelevenement of heeft u een 
suggestie om flyers of affiches te verspreiden? 
We horen het graag! 
 

 
 

Vrijwilligers 
Wij prijzen ons bijzonder gelukkig met de 
enthousiaste inzet van zo’n 130 vrijwilligers. 
Zonder hen is het organiseren van de 
vierdaagse niet mogelijk.  
 
Omdat ook ons vrijwilligersbestand verloop 
kent is het belangrijk om het aantal vrijwilligers 
op peil te houden. Zo kan het vele werk beter 
verdeeld worden en kunnen ervaren vrijwilligers 
nieuwe vrijwilligers wegwijs maken in de 
verschillende werkzaamheden die er gedaan 
worden. Kent u mensen in uw omgeving 
(familie, vrienden, buren, collega’s) die 
vrijwilliger willen worden of geïnteresseerd zijn? 
Laat het ons weten! 
 
Mail: info@barchemse4daagse.nl of bel  
06-18750645. 
 
 

Allen goede Paasdagen gewenst! 
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