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September 2015
Het centrale thema in het Dorpsplan is de leefbaarheid van ons dorp. Ieder kwartaal brengen de
werkgroepen middels een Nieuwsbrief een verslag uit. De voorgaande versies kunt u lezen op onze
website www.contact-barchem.nl.

DORPSPLAN BARCHEM 2006-2016
Zoals u ziet is het dorpsplan aan een update toe. Later dit jaar wordt u uitgenodigd om
nieuwe plannen/ideeën aan te dragen voor een nieuw plan. Denkt u al vast na en u kunt ook
ideeën al mailen naar secretariaat@contact-barchem.nl.

BARCHEM IN BLOEI
In het perk rondom de Tulpenboom hebben we de taxushaag met een speelse kromming
gesnoeid om van alle kanten de eenjarigen goed te kunnen zien, omdat we dit jaar voor
verschillende kleuren laagblijvende en wel bodembedekkende
hebben gekozen, waarbij de fuchsia kleurende geranium er echt uit
springt. In de bloembakken hebben we diezelfde soort geraniums
gecombineerd met een heel licht roze geranium en Salvia.
Bij de jeu de boulesbaan zijn de nieuwe taxushaagjes, die we van
het voorjaar hebben vervangen goed aangeslagen. Het was heel
spannend of dat zou gebeuren, want de grond is best lastig. Het is
ook goed te zien aan bijvoorbeeld het kattenkruid en de Hortensia’s
Annabelle die op die plek altijd vrij klein zijn.
Toch ziet het er heel gezellig uit met de Hosta’s die dit jaar bijzonder mooi zijn.
De tuingeraniums bij de Wingerd zijn vervangen door de hopelijk volgend jaar rijkbloeiende
en bodembedekkende Geranium Cambridge.

ZORG
Al lange tijd wordt er gesproken over het realiseren van een zorglocatie in Barchem. Een
projectontwikkelaar en de Stichting Marga Klompe zijn hierbij betrokken. Ook met de
gemeente en met de provincie zijn gesprekken gevoerd. De wensen voor Barchem zijn door
de zorgwerkgroep en de klankbordgroep duidelijk gecommuniceerd naar bovenstaande
partijen.
Echter tot concrete afspraken heeft dit tot op heden nog niet geleid. Helaas.
De complexe ontwikkelingen op de zorgmarkt, vooral met betrekking tot het scheiden van
wonen en zorg, is hiervan een belangrijke oorzaak.
De reactie die de zorgwerkgroep in februari ontving was: “De intentie is er zeer zeker wel,
maar als het op uitwerking aan komt, blijkt het toch ingewikkelde materie qua regelgeving.”
Kortom, nog geen zorglocatie in beeld in Barchem. Mocht daar verandering in komen dan
hoort u dat natuurlijk meteen.

SPEELTUINVERENIGING
Het speeltuinbeleid van de Gemeente is continue in beweging.
Vorig jaar werd het beheer van de toestellen overgedragen aan de kernen; thans
denkt men na over het maaibeleid. Mogelijk komt ook deze taak op ons bordje. We
gaan er vanuit dat daar een vergoeding tegenover staat en hopelijk is er dan
iemand bereid die het gras op ’t Spölvenne tegen een vergoeding wil maaien.
Voorzitter René Lubberdink en secretaris Henk Steven Beernink hebben
aangegeven te stoppen met hun bestuursfunctie.
Vind jij het belangrijk dat de Barchemse kinderen lekker buiten kunnen spelen en
elkaar kunnen ontmoeten op veilige plekken, meld je dan bij het bestuur.
(hsbeernink@yahoo.com).
Het is niet veel werk en je doet er heel veel kinderen (en hun ouders) een plezier mee.
JEUGD
Meisjes en jongens uit unit 4 van de basisschool en van de eerste 2 klassen van het
voortgezet onderwijs zullen een uitnodiging voor een slaapnacht (van zaterdag 19 naar
zondag 20 september) ontvangen.

DORPSPLEIN
anno 2015
NAJAARSFAIR * 10-10-2015
Op de tiende van de tiende van 15:00 tot 17:00 uur (met uitloop) is er een heuse najaarsfair
op het dorpsplein, die in het teken zal staan van het buitenleven.

Deelnemers
Vind jij het leuk om jouw hobby te laten zien aan anderen of je zelfgemaakte lekkernijen of
spullen te verkopen, geef je dan op bij de organisatie.
Te denken valt aan: eigen fruit: jam, chutney, zelf geweckte groenten, rumtopf,
pompoenen(soep); zelf gekweekte stekjes, plantjes, vogelnestkastjes, vuurkorven,
bloemstukken,
schilderijen,
foto’s,
kaarten,
beelden;
(tweedehands)
tuinboeken/tijdschriften/gereedschap, enzovoorts.
Ook ondernemers kunnen zich presenteren met artikelen die horen bij het thema najaar of
buitenleven.
Je kunt je eigen stand inrichten of gebruik maken van de door ons op te zetten
tafels/schragen. Deelname is gratis. Opgeven kan tot 1 oktober 2015.

Prijsuitreiking tuinkeuring Barchem en Zwiep
Ook gaan we tijdens de fair de prijsuitreiking van de tuinkeuring doen en is er een diapresentatie van de schitterende Barchemse tuinen.

Pompoenenwedstrijd
In het voorjaar hebben we bij alle Barchemers pompoenzaadjes afgeleverd.
Wij zijn erg benieuwd wie de grootste, zwaarste of raarste pompoen heeft
gekweekt en ook wie de creatiefst bewerkte pompoen heeft gemaakt. Je kunt je
pompoen(en) meenemen naar de fair. Ben je verhinderd, dan kan je de pompoenen afgeven
bij de organisatie.

HEEL BARCHEM BAKT APPELTAART
Vind jij bakken leuk?
Doe dan mee met de appeltaartbakwedstrijd, deze is voor alle
leeftijden.
Je kunt de taart thuis bakken en deze meenemen naar de fair.
Graag inleveren tussen 15:00 en 15:30 uur. Nadat de taart door
de jury is beoordeeld kan je de taart uitdelen aan anderen of
meenemen naar huis, maar ook kan je de taart beschikbaar
stellen aan de organisatie, die de taart bij een kop koffie of thee
kan verkopen om de kosten van de fair te dekken.
Denk je er even aan om bakpapier te gebruiken, dat is wel zo makkelijk als je
de taart op een andere ondergrond wilt schuiven.

Terras
Kom gezellig naar de fair, de organisatie zorgt voor een leuk terras met koffie en thee en
mogelijk ook appeltaart ! Wie weet melden zich ook nog anderen met lekkere hapjes en
drankjes.

Organisatie
De fair wordt georganiseerd door de tuinavondcommissie en de werkgroep Barchem-inBloei.
Je kunt je opgeven bij: annelies.jimmink@planet.nl (441142) of herman.ageeth@hetnet.nl
(441801) of mariekemenop@gmail.com (441935) of henwi@dds.nl (441854).
PREUVERIEJE * 12-12-2015
Op de twaalfde van de twaalfde is het weer zover: de derde Barchemse
Preuverieje. Van 17:00 tot 19:00 uur. Niet thuis koken, maar gezellig
samen lekker gerechtjes en drankjes proeven op het dorpsplein. We hopen
dat alle horecabedrijven weer mooie dingen gaan maken. Ook andere
kookliefhebbers worden hierbij uitgenodigd om hun kook- en/of bakkunsten
te tonen.
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar: theaesselink@hotmail.com of
esthelasselman@hotmail.com of herman.ageeth@hetnet.nl of henwi@dds.nl.

GEMEENTELIJK ACCOMMODATIEBELEID EN GEVOLGEN VOOR BARCHEM.
Het beleid.
Gemeenten zien hun takengebied uitbreiden en de financiën groeien niet in gelijke mate
mee. Dat vergt een creatieve aanpak. In 2013 bracht de gemeente haar nieuwe kerntaken in
beeld. Onderdeel daarvan is het wijzigen van de financiering van accommodaties
(gebouwen, lokalen en andere ruimten): geen, dan wel bij hoge uitzondering, subsidies meer
van stenen maar wel van voor de kernen belangrijk geachte activiteiten (bijv. sport en spel
voor kinderen en ouderen). Voor de activiteiten moeten accommodaties worden gehuurd.
Aan die omslag van het beleid kleeft ook nog een bezuiniging.
Hoe treft dit Barchem?
In de notitie met de beleidsuitwerking staat voor Barchem een bezuiniging genoteerd van
ruim € 63.000,--. De gemeente noemt een aantal accommodaties waar op dit moment
maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd door de dorpsgemeenschap. Deze
accommodaties zijn: de Barchschole, dorpshuis en sportzaal ’t Onderschoer, Sportpark
Maandagsdijk, Ruitervereniging De Barchruiters, De Wingerd, Station/koffiekamer, Zwiepse
Molen, Zwieps lokaal. Er wordt onderbezetting in gebruik genoemd.

De gemeente onderkent dat zij met uitsluitend De Barchschole en ’t Onderschoer een
(financiële) relatie heeft. Niet genoemd worden de kerkgebouwen en de horeca. Omdat de
Barchschole een bijzondere financiële relatie heeft, lijkt de benadering door de gemeente
neer te komen op een bezuinigingstaak voor ’t Onderschoer van het volledige bedrag ad
€ 63.000,--.
Wat zit er voor u mogelijk in het vat?
Als we er niet in slagen om de gemeente op andere gedachten te brengen heeft de
bezuiniging van genoemde omvang enorme gevolgen voor ons dorpshuis: forse
bezuinigingen en/of stevige prijsverhogingen, al dan niet gepaard gaand met aantrekken van
nieuwe betalende activiteiten.
Hoe pakken wij het aan?
De gemeente heeft alle kernen gevraagd om met informatie en ideeën te komen. Het beleid
wordt dus nog niet botweg opgelegd. De gemeente denkt ook mee en deed suggesties voor
een aanpak. Uit bestuurders van verenigingen en organisaties in ons dorp is een werkgroep
gevormd. Werkgroep heeft als taken het uitwerken van de huidige situatie, nieuwe
activiteiten & scenario’s. De nu plaatsvindende activiteiten zijn verzameld. Er zijn nieuwe
mogelijkheden bedacht. Er moeten nog scenario’s worden ontwikkeld met gevolgen voor
partijen en financiën. Alles staat door een ongelukkige start onder grote tijdsdruk. Aan de
werkgroep de taak om de gemeente te overtuigen, dat ’t Onderschoer - het goed kloppende
hart van Barchem - behouden moet blijven! Hiervoor doet de werkgroep haar uiterste best en
is positief, maar realistisch gestemd! U wordt uiteraard op de hoogte gehouden.
Reageren?
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met Henny Wildschut.
henwi@dds.nl * 0636177611

