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Museum STAAL in Almen 

  
   

8 april 2019 vrijwilligersavond   
   

Op maandagavond 8 april 2019 om 20.00 uur 
zijn alle vrijwilligers van de B4d én 
geïnteresseerden weer welkom op onze 
inmiddels wel traditionele vrijwilligersavond in 
het dorpshuis ‘t Onderschoer.  
 
Net als volgend jaar willen we er een gezellige 
avond van maken met een hapje en een 
drankje. En ook dit jaar hebben we een 
spreker uitgenodigd. Na een korte terugblik en 
de nodige informatie over de komende B4D en 
het aankomende verkeersexamen, geven we 
dan graag het woord aan mevrouw Pien Pon 
van Museum STAAL in Almen. De naam 
STAAL staat daarbij voor STArink in Almen. 
Pien gaat ons vertellen over het ontstaan van 
het museum en natuurlijk het museum zelf.  
 
Daarna kunt u zich aanmelden bij de 
verschillende commissies.  Wij rekenen op uw 
komst en hopen vooral dat we u een hele 
leuke en gezellige avond kunnen bezorgen. 
Dus tot 8 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 op 
www.verkeersregelaarsexamen.nl in te kunnen 
loggen. Weet u uw wachtwoord nog?   
   
Vindt u het prettig om geholpen te worden met 
aanmelden, inloggen e.d.? Kom dan op 
woensdag 15 mei 2019 naar de instructie-
avond in ’t Onderschoer. De ervaren vrijwilliger 
zal het opvallen dat de avond in plaats van in 
april dit jaar in mei valt. Dit is geen typefout !  
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 10 april en 
15 mei a.s.!  Vraag wel of ze die avond een 
(pas)foto en legitimatiebewijs meenemen, dan 
kunnen we eenvoudig het account aanmaken 
waarmee men examen kan doen.   
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Wandelvrouw bezoekt B4D 
 
Tijden veranderen. Vandaag de dag kunnen we 
daarom niet meer om  het gebruik van Social 
Media heen. Dus zijn we actief op Facebook en 
proberen we ook de website up-to-date te 
houden. Om toch nog meer wandelaars te 
attenderen op onze mooie evenement gaan we 
dit jaar ook gebruik maken van een zogenaamde 
micro-influencer.  Iemand die er zijn/haar beroep 
van heeft gemaakt om een (specifieke) 
doelgroep via de verschillende Social Media te 
bereiken. In april gaat Bregje Schipper van 
Wandelvrouw.nl delen van onze routes lopen. 
Op haar website/facebook -, twitter en Instagram 
account zal ze tijdens en na het wandelen haar 
ervaringen delen met haar volgers.  Wij zijn 
benieuwd naar de reacties ! Wil je alvast een 
kijkje nemen, surf naar Wandelvrouw.nl of de 
gelijknamige facebookpagina !  
 

 
       Wandelvrouw: Bregje Schipper 

   
 Inschrijving  
  

De inschrijving is zoals van oudsher weer 
op 1 februari jl. gestart. De  eerste 
wandelaars hebben zich dan ook al 
gemeld. We zijn blij verrast door het hoge 
aantal inschrijvingen tot op heden. Daar 
waar we vorig jaar op 1 maart pas 252 
inschrijvingen mochten noteren, was dat dit 
jaar op dezelfde datum al 319 
inschrijvingen. Ook ten opzichte van 2016 ( 
304 inschrijvingen) en 2017 ( 282 
inschrijvingen) is het aantal vroege 
inschrijvingen hoger.  
 
Het spreekt voor zich dat we daar als 
bestuur bijzonder blij mee zijn. We 
organiseren met z’n allen de 
Barchemse4daagse tenslotte niet voor niks. 
En het spreekwoord zegt: hoe meer zielen 
hoe meer vreugde !  

Wel betekent het dat we de komende 
periode het aantal inschrijvingen 
nauwlettend in de gaten houden. Voor een 
goed verloop van de vierdaagse en om 
overlast in Barchem te voorkomen hanteren 
we wel namelijk wél degelijk een maximum 
aantal inschrijvingen. Het bestuur verwacht 
niet dat we het maximum aantal dit jaar 
zullen halen… Maar als vrienden, familie of 
kennissen zeker willen zijn van deelname, 
adviseer hen dan om toch vooral tijdig in te 
schrijven. Kleine moeite groot plezier.  
 
 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   
  

Evenementen, clubs, verenigingen en 
stichtingen zoeken allemaal vrijwilligers. De 
B4D is op die regel geen uitzondering. Dus 
nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Toch 
mogen we als bestuur ontzettend dankbaar 
zijn voor onze grote en bijzonder enthousiaste 
groep vrijwilligers. Elk jaar is de B4D een 
feestje georganiseerd door ( en gelukkig ook 
voor) de vrijwilligers. De organisatie loopt 
soepel en vaak  alleen maar omdat iedereen 
van harte bereid is een stapje extra te zetten. 
Zo “simpel” maar zo fijn kan het soms zijn. 
Lieve vrijwilligers bedankt daarvoor en we 
rekenen weer op jullie !  


