
Gouden Barchems feest met Koninklijk randje 
 
Zaterdagmiddag 25 augustus kwam de burgemeester de van gemeente Lochem, Sebastiaan 
van het Erve, om vereniging Contact te feliciteren met het 50 jarig jubileum. Ook bracht hij 
een Koninklijke Erepenning met daarbij behorende oorkonde mee, die was aangevraagd 
door het huidige bestuur. Aan alle voorwaarden was voldaan, zodat de Koninklijke 
Erepenning aan de vereniging Contact werd toegekend.  
 
Een belangrijke voorwaarde is de onderlinge saamhorigheid waarvoor vereniging Contact 
zorgt door zijn activiteiten en belangenbehartiging in Barchem en omstreken. Veel mensen 
zijn betrokken geweest en zijn nog betrokken bij veel zaken, die Barchem aangaan, zodat 
het een bruisend en leefbaar dorp blijft. Dat was wel te zien in de optocht. Ruim honderd 
kinderen en volwassenen hadden veel werk gemaakt van hun wagen of loopgroep. Actuele 
onderwerpen als de “glasvezel, goed contact”  en  “Heel Holland bakt”  als wat algemene 
onderwerpen, zoals Circus en de zomer van 2018 waren prachtig uitgebeeld.  
 
Ook was er een speciale jubileumwagen van “50 jaar Contact”, gemaakt door 23 (ex) 
bestuursleden van deze vereniging. Karikaturen van erelid Johan Saaltink en kernwethouder 
Bert Groot Wesseldijk stonden op de wagen waarop verder alle activiteiten van 50 jaar 
Contact waren uitgebeeld. 
De eerste prijs voor de wagens ging naar Pirates of Zuydtzicht waar een boot met piraten 
veel technische snufjes liet zien. Deze wagen verdiende ook de publieksprijs. Bij de met de 
selfiestick in tegenstelling tot de vroegere camera op statief door de jongens uitgebeeld 
loopgroepen ging de eerste prijs naar Kiek’n Selfie, waar de meisjes foto’s maakten. 
Het was een mooie optocht op de zaterdagochtend.  
 
De dagen er voor waren al vol muziek, cabaret en dans. Na de muzikale opening op 
dinsdagavond werden de senioren op woensdagmiddag getrakteerd op een optreden van 
het Brook Duo en op lekker eten en drinken. ’s Avonds traden de ‘Enge Buren’ op, evenals 
op donderdagavond. Met hun geweldige muzikale talenten, typetjes en mimiek hebben deze 
3 mannen honderden mensen een geweldige avond bezorgd. Daarna kon gedanst worden 
en ook op vrijdagavond ging het dak er af bij dorpshuis ’t Onderschoer met de bands 
‘Switch”en de  “Millennium Showband”. 
Overdag was er een voorstelling voor de kinderen en ging de kermis open, waar de kinderen 
o.a. konden draaien, botsen, touwtje trekken, ballengooien, snoepen en zich laten 
schminken. 
 
Op zaterdagmiddag werd na het uitreiken van de Koninklijke Erepenning een beeld onthuld, 
die gemaakt werd voor het 50 jarig jubileum door de Barchemse kunstenares Lineke Bosch-
Heckman. Een beeld, voorstellende een groep mensen, die de saamhorigheid van Barchem 
uitbeeld.  
 
Na dit officiele gedeelte loste de burgemeester het eerste schot met vogelschieten. 
Daarna schoot het ‘oude’ koningspaar het volgende schot, waarna de strijd losbarstte om 
nieuwe koning, koningin of prins of prinses te worden.  
 
Het werd een echt spektakel door de regen- en hagelbuien. Het was een hilarisch gezicht 
hoe alle mensen een droog heenkomen zochten.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Een groep mensen hield zichzelf droog onder een stuk plastic, waarmee ze zelfs samen naar 
de bar konden komen. Een echt voorbeeld van saamhorigheid en samenwerken in Barchem.   
 
 

 
 
 
Maar er kan maar één iemand schutterskoning worden en dat werd deze middag Herman 
Bannink. Bij de jeugd ging werd de vogel er af geschoten door Morris Nijkamp en hij is het 
komende jaar de schuttersprins. 
Na nog enkele buien kwam bij de vrouwen ook de vogel naar beneden en Erna Griemelink 
werd hierdoor de schutterskoningin. Meteen daarna werden de prijzen van optocht en 
klepelschieten uitgereikt en werd het nieuwe koningspaar met hun prins gehuldigd. 
Het feest ging nog tot laat door met muziek van de band ‘Joint Adventure’ en d.j. Ronny. 
Zondag was er een extra jubileumfeestdag met gebakken eieren, pannenkoeken, en muziek 
van het Brook Duo, de Barchkapel en van de Tijdbrekers. 
En toen kwam aan deze jubileum feestweek een eind. Een geweldig Barchems feest met 
een gouden randje.  
 
 


