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Wie en hoeveel komen er? 

 
Nog ruim twee weken te gaan; de vierdaagse 
valt vroeg dit jaar. Meer dan 900 wandelaars 
hebben zich inmiddels al online ingeschreven. 
Het aantal aanmeldingen loopt ongeveer gelijk 
op met vorig jaar. Toch blijft het telkens een 
verrassing hoeveel deelnemers er uiteindelijk 
op 30 juni aan de start zullen verschijnen. 
 
De komende weken zal dat blijken. We kennen 
jaarlijks veel deelnemers die laat inschrijven. 
Ook het moment van op de deurmat vallen van 
de Wandelkrant speelt een rol. Door deze krant 
worden sommigen herinnerd aan het feit dat ze 
zich nog moeten inschrijven.  
 
Wandelaars die lid zijn van de KWBN kunnen 
ons vinden op de wandelagenda en proberen 
de Barchemse op het laatste moment nog in te 
plannen tussen andere wandeltochten. 
 
En soms is deelname afhankelijk van werk of 
gezinssituatie: ik wil wel meedoen maar het kan 
niet om bepaalde redenen. 

 
Op onze site is het aantal inschrijvingen per 
afstand precies te volgen. De 20 kilometer is 
weer veruit favoriet. Gelukkig zijn er ook 
liefhebbers voor de langere afstanden. Voor de  
50 kilometer schrijven jaarlijks zo’n 15-20 
mensen in. Onze vierdaagse is een van weinige 
vierdaagsen in Nederland waar deze afstand 
nog wordt aangeboden. 

 

 

 
Chinees buffet 

 
Op zondagavond 3 juli a.s. zijn onze vrijwilligers 
weer van harte uitgenodigd voor het inmiddels 
traditionele Chinees buffet in ’t Onderschoer. 
Aanvang 19.00 uur.  
Heeft u zich al aangemeld bij uw 
werkgroepleider? Ja? Prima! Nee? Doe dat 
s.v.p. zo snel mogelijk en geef ook uw 
eventuele dieetwensen door.  
 
Wij hopen weer op een grote opkomst om op 
deze wijze samen de elfde vierdaagse af te 
kunnen sluiten. 
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Openingsavond 
 
Woensdagavond 29 juni a.s. zal de vierdaagse 
om 20.00 uur geopend worden in ’t 
Onderschoer. Allen van harte uitgenodigd. 
 
Wie de opening precies verzorgt is bij de 
insiders bekend, maar we mogen de naam  
helaas nog niet naar buiten brengen. 
Wat we al wel kunnen melden is dat Crescendo 
(nieuwe stijl) aanwezig is. Ook Arie Ribbers zal 
een bijdrage leveren aan deze avond. 
 
Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Welkom! 

 

 
Routes 

 
In de Wandelkrant worden de vier wandeldagen 
nader beschreven. Niet tot in detail, maar het 
geeft een beeld van de betreffende dag. 
 
Hoewel de routes grotendeels conform 2015 
zijn is er links en rechts het nodige gewijzigd. 
Zo is er op de eerste en derde wandeldag geen 
aangewezen rustpunt. In Ruurlo en Borculo, 
daar praten we over, is namelijk volop horeca 
aanwezig waar deelnemers die dat willen prima 
terecht kunnen. Het Rode Kruis heeft uiteraard 
wel een vaste plek en is die dagen 
respectievelijk bij de fysiotherapie Oplaat aan 
de Dorpsstraat en bij de speeltuinvereniging De 
Koppel te vinden. Natuurlijk is het Rode Kruis 
onderweg ook op andere plekken aanwezig én 
in het dorpshuis te Barchem. 
 
Op zondag 3 juli doen we Exel weer aan. Nu 
het kruispunt op Exel-tol veiliger is geworden is 
besloten om de route weer door en rondom 
Ampsen te leiden. Zo kunnen we een 
wandeling over het industrieterrein voorkomen. 
Daar zal niemand een probleem mee hebben. 

 
 
Voor de deelnemers is nieuw dat de dagelijkse 
routebeschrijvingen een QR-code bevatten. 
Daarmee komt men op de site afstandmeten.nl 
en kan de route op een kaartje worden 
bekeken. Voor wie dat wil kan er tevens een 
GPS-track worden gedownload. 

 

Dorpshuis 
Onze organisatie heeft het dorpshuis een 
nieuwe evenementenvloer aangeboden. Vanaf 
eind juni 2016 zal deze vloer de sportvloer in de 
sporthal beschermen. Het betreft een snel te 
leggen en weer op te ruimen vloer. We zijn 
benieuwd naar de ervaringen. 
 
Dit voorjaar zijn er ook diverse nieuwe en extra 
borden voor in en bij ’t Onderschoer 
aangeschaft. Hiermee kunnen deelnemers 
sneller en beter de weg vinden.  

 
Overnachting 

Onze organisatie krijgt met enige regelmaat 
vragen over beschikbare accommodatie, 
anders dan de bij de VVV bekende hotels, 
pensions, campings en B&B-adressen. 
 
Heeft u een slaapplek over voor een 
deelnemer? Desgewenst kunt u dat doorgeven 
aan ons secretariaat op mailadres:: 
info@barchemse4daagse.nl. 

 

Intocht/versieren 
Op zondag 3 juli aanstaande is iedereen 
welkom bij de intocht van de wandelaars op het 
Dorpsplein. Bloemen zijn ter plekke te 
verkrijgen. Vanaf 12.00 uur zijn de eerste 
wandelaars te verwachten 
 
Helpt u mee om Barchem en omgeving tijdens 
deze vier wandeldagen feestelijk aan te 
kleden? De vlag mag uit! 
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