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9 april 2016 vrijwilligersavond   

   

Op maandagavond 9 april 2018, 20.00 uur, zijn 

alle vrijwilligers van de B4d weer welkom op de 

vrijwilligersavond in het dorpshuis ‘t 

Onderschoer.  

 

Dit jaar wordt de avond iets anders dan de 

afgelopen jaren. Natuurlijk kunt u zich op die 

avond weer aanmelden bij de verschillende 

commissies en we blikken ook kort even vooruit 

op het inmiddels bij vele welbekende 

verkeersexamen. Maar er is meer. We hebben 

een zeer boeiende spreker uitgenodigd die ons 

meer verteld over een van de prachtige 

natuurgebieden rond Barchem. Wie er precies 

komt, houden we nog even als verrassing. Maar 

het wordt vast en zeker een leuke en boeiende 

avond. Verder zullen we de avond met een 

uitgebreid hapje en drankje een feestelijker 

tintje geven  dan u van ons gewend was. Wij 

rekenen op uw komst en hopen u een hele 

leuke en gezellige avond te kunnen bezorgen. 

Dus tot 9 april a.s.!   

 

Het verkeersregelaarsexamen kunt u zoals te 

doen gebruikelijk weer thuis  op de computer 

afleggen. Het examen moet door een ieder met 

voldoende resultaat worden afgesloten om als 

verkeersregelaar te worden ingezet tijdens de 

B4D.  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?   

   

Vindt u het prettig om geholpen te worden met 

aanmelden, inloggen e.d.? Kom dan op 

woensdag 25 april 2018 naar de instructie-

avond in ’t Onderschoer. We helpen u uiteraard 

graag op weg. De avond start om 19.00.  

 

 
  

  

Familie, vrienden of kennissen die ook bereid 

om als verkeersregelaar te worden ingezet, zijn 

uiteraard van harte welkom op 9 en 25 april a.s.!  

Vraag wel of ze die avond een (pas)foto en 

legitimatiebewijs meenemen, dan kunnen we 

eenvoudig een account aanmaken waarmee 

men examen kan doen.   

  

 

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
https://pixabay.com/nl/wandelaars-pad-landweg-wandelen-1670821/
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Afscheid Ab Hamer 

 

U heeft het misschien al gelezen in de 

Barchberichten”: ons bestuurslid Ab Hamer stopt 

bij de B4D. Na vele jaren trouwe dienst was de 

tijd rijp om het stokje over te dragen aan een 

nieuw bestuurslid. Wij zullen Ab als ervaren 

bestuurslid wel missen, maar hopen hem 

uiteraard nog heel vaak te zien bij de B4D.  

  

Nieuw bestuurslid    

  

Nieuw binnen het bestuur is Henk ten Velde. 

Henk gaat de taken van Ab Hamer overnemen 

en daar zijn we als bestuur natuurlijk zeer blij 

mee. Henk is geen onbekende voor ons en voor 

van de vrijwilligers waarschijnlijk ook niet. Henk 

is fervent wandelaar en bovendien ook 

penningmeester van wandelsportvereniging 

DOS in Barchem. En ook niet onbelangrijk: Henk 

loopt ook al heel wat jaartjes mee bij de B4D. 

Binnen het bestuur wordt Henk verantwoordelijk 

voor de wandelroutes. Wij wensen Henk 

uiteraard veel succes en heel veel plezier binnen 

ons bestuur.   

 

   

 Inschrijving  

  

De inschrijving is zoals van oudsher weer op 

1 februari jl. gestart. De  eerste wandelaars 

hebben zich dan ook al gemeld en op dit 

moment hebben we 312 inschrijvingen. We 

merken wel dat men zich over het algemeen 

steeds later gaat inschrijven en dat vinden 

we uiteraard jammer. 

 

  

Zoals altijd schrijven de meeste deelnemers 

zich in voor de 20 kilometer (193 

inschrijvingen). Daarna volgen de 30 en 40 

kilometer  (96 en 16 inschrijvingen). Zoals 

elk jaar is het lopen van de 50 kilometer per 

dag voorbehouden aan een select groepje 

kilometervreters ( 7 inschrijvingen ). Net als 

elk jaar kun je de actuele stand van het 

aantal inschrijvingen terugvinden op onze  

 

website. Klik daarvoor de knop “deelname” 

aan op onze website 

www.barchemse4daagse.nl. Verder laten 

we ook regelmatig van ons horen op de 

eigen facebookpagina. Tot slot staat onze 

vierdaagse weer in het landelijk 

wandelprogramma van de KWBN 

opgenomen en wordt de vierdaagse ook 

vermeld in de wandelagenda op 

www.wandel.nl.  

   

  

 
   

   

Vrijwilligers   

  

Het bestuur kan het niet vaak genoeg zeggen: 

de B4D bestaat niet zonder onze grote en 

enthousiaste groep vrijwilligers. We kunnen het 

organiseren van de B4D niet alleen, maar dat 

niet alléén. Wij zijn ervan overtuigd dat de B4D 

bijzonder is door de gemoedelijke en ontzettend 

fijne sfeer die er heerst op de dagen. We leven 

als bestuur daarom ook toe naar de vierdaagse 

en merken dat vrijwilligers dat ook doen. Als je 

dus twijfelt over het helpen als vrijwilliger. Niet 

doen, geef je gewoon op en geniet van de 

geweldige sfeer voor en achter de schermen.  

De B4D moet je gewoon meemaken !  

  

Kent u mensen in uw omgeving (familie, 

vrienden, buren, collega’s) die vrijwilliger willen 

worden of geïnteresseerd zijn? Haal ze over de 

streep en laat het ons weten!   

 

   
       

  

   

http://www.barchemse4daagse.nl/
http://www.barchemse4daagse.nl/
http://www.wandel.nl/
http://www.wandel.nl/

