
Barchems Feest 2018 
 
Dit jubileumjaar van Vereniging Contact zal ook met Barchems Feest te merken zijn. 
Een speciale jubileum-optochtwagen, gebouwd door ex-bestuursleden. 
Twee theateravonden met Enge Buren en goede bands zullen zorgen voor een daverend 
jubileumfeest dat doorgaat tot en met zondag 26 augustus. 
 

Dinsdag 3 juli: Kaartverkoop Barchems Feest 
Kaartverkoop bij ’t Onderschoer van 20.00 uur tot 20.45 uur voor leden,  
                                                    vanaf  20.45 uur voor niet-leden 
Maximaal 8 kaarten p.p. op vertoon van de donateurkaarten van ver. Contact. 
Kaart woensdag: € 10,00 p.p. ( geen lid) € 15,00) 
Kaart donderdag: € 10,00 p.p. ( geen lid: € 15,00) 
Kaart vrijdag: € 10,00 p.p. 
De jeugd tot 16 jaar heeft vrijdag gratis entree. 
Seniorenmiddag: € 10,00 p.p., te voldoen bij entree op woensdag. 
Kaarten nabestellen:  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om bij de kaartverkoop aanwezig te zijn, dan 
kunt u bij voldoende voorraad nog kaarten kopen bij Koeleman, VVV kantoor,  
Borculoseweg 3. 
 
Zaterdag 18 augustus:  
Versieren van de straten in Barchem en Zwiep en opbouwen van de feestzaal. 
De verlichting graag ontsteken van dinsdag 21 augustus tot en met zondag 26 augustus  
van 20.30 uur tot 24.00 uur. 
 

Zondag 19 augustus: 
Door verschillende werkgroepen van de kerk wordt er een openluchtdienst gehouden om 
10.00 uur op het Dorpsplein. 
Het thema zal aansluiten bij het Barchems Feest en het zal dan ook een feestelijke dienst 
worden. 
Voor de kinderen is er een aparte activiteit tijdens een deel van de dienst. 
 

Dinsdag 21 augustus:  
20.00 uur Muzikale opening op het Dorpsplein, georganiseerd door ????. 
Alle Barchemers zijn van harte welkom om daar samen het Barchems feest te openen. 
De ouderen van Barchem kunnen de verlichte straten van Barchem bekijken vanuit de Bello.  
Daarvoor is opgeven wel verplicht middels de formulieren, waarop u zich ook op kunt geven 
voor de woensdagmiddag.  
 
Woensdag 22 augustus: 
15.00 uur: (zaal open 14.30 uur) tot  19.00 uur 
Opening van het Barchems feest door de senioren van Barchem, Zwiep en Nettelhorst. 
Een hapje en een drankje en een optreden van Brook Duo. 
Opgeven kan t/m 14 aug.  op formulieren bij ’t Onderschoer, de Woon-plus of bij G. te 
Walvaart ( 441785) 
De entree voor deze middag/ avond is € 10,00 p.p. 
 

20.00 uur: (zaal open 19.30 uur)  
“ Enge Buren”, met na afloop dansmuziek van de DJ van Enge Buren 
 

Donderdag 23 augustus: 
20.00 uur: ( zaal open 19.30 uur) 
“Enge Buren”, met na afloop muziek van De Sleppers 
 

Zowel woensdagmiddag, woensdagavond als donderdagavond is er een verloting. 



 

 
 
Vrijdag 24 augustus: 
’s Morgens is er een programma voor de kinderen op school. 
12.00 uur gaat de kermis open en zullen de kinderen hun kaartjes kunnen inwisselen bij de 
draaimolen, botsautootjes e.d. Deze kaartjes kunnen tot zaterdag 18.00 uur ingewisseld 
worden. 
Ook kunnen kinderen zich van 13.30 uur tot 15.30 uur laten schminken en zijn er 
springkussens. 
21.00 uur is de zaal open voor de Millennium Showband  en in het voorprogramma zal de 
band Switch voor u optreden. 
 

Zaterdag 25 augustus: 
Om 7.00 uur zal de speciale wekcentrale van Barchem, de reveille, door Barchem rijden, 
zodat iedereen op tijd voor de optocht in het centrum kan zijn. 
10.45 uur opstellen van de optocht en om  
11.30 uur vertrek van de optocht. Het opstellen van de optocht is evenals vorig jaar in de 
Beukenlaan en van Damstraat, maar de ontbinding van de optocht is in de Larikslaan, omdat 
de Beukenlaan is afgesloten ter hoogte van het dorpsplein. Wilt u de route vrijhouden van 
auto’s, zodat de wagens goed door kunnen rijden. 
De pauze van de optocht zal zijn in de Heidehof/ Heidehoflaan. De eerste wagen graag 
doorrijden tot de Lochemseweg. In het tweede deel van de optocht zullen de prijzen op de 
wagens bekend zijn. 
Evenals vorig jaar zal er ook een publieksprijs te winnen zijn. Hiervoor worden aan het begin 
van de optocht briefjes uitgedeeld, waarop u de wagen, loopgroep in kunt vullen, die u de 
beste, mooiste, leukste vindt. Een potlood of pen bij de hand is dan handig.  
De briefjes kunt u in het tweede deel van de optocht in de collectemand doen, maar   
tot een half uur na de optocht kunt u de briefjes ook in een bus bij de Wingerd doen,  
waar de meeste stemmen zullen uitwijzen wie de publieksprijs 2018 wint. 
Deze publieksprijs wordt uitgereikt ca. 17.30 uur op het Dorpsplein,  
tezamen met de huldiging van de schutterskoning(in)- en prins(es) en prijsuitreiking van de 
andere spelen. 
 

Om 14.30 uur  is er een verrassing op het Dorpsplein ter ere van het 50-jarig jubileum van 
Vereniging Contact. 
Om 15.00 uur begint het vogelschieten. 
Op het kruispunt Beukenlaan/ van Damstraat zullen de vogels klaarstaan voor de 
kogelvangers om door de heren en dames naar beneden geschoten te worden. 
Voor de jeugd is er ook vogelschieten. Daarvan zal de winnaar de schuttersprins of 
schuttersprinses 2018 zijn. 
Ook is dan de kermis geopend en worden de mensen die mee schieten gevraagd op te 
letten wanneer ze aan de beurt zijn. 
Om 17.30 uur is de prijsuitreiking van de optocht en de huldiging van de schutterskoning, 
koningin en prins(es).  Met muziek van  ‘Joint Adventure’  en DJ Ronnie kan er nog gefeest 
worden tot in de late uurtjes. 
 

Zondag 26 augustus. 
Van 13.00 uur tot 17.00 uur is er Spätshoppen op het Dorpsplein. 
Met muziek van Brook Duo, Bargkapel en Tijdbrekers wordt het Barchems feest nog gevierd, 
omdat Ver. Contact 50 jaar bestaat. En kan er (na)gepraat worden onder genot van 
gebakken eieren, pannenkoek en koffie of een drankje.  
 

 


