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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.
JEUGD
Met Koningsdag was er een geweldige stormbaan, waarop de jeugd zich goed heeft
vermaakt.
Zowel de jongste als de wat oudere jeugd probeerde een snelle tijd neer te zetten.
De mensen van de werkgroep zijn nu goed herkenbaar door de groene bodywarmers,
zodat iedereen weet wie er aangesproken kan worden als je wat te vragen hebt.
De volgende activiteit is 26 september en de jeugd zal daarvoor t.z.t. een uitnodiging krijgen.
Ook is er voor de jeugd van 12 tot 16 jaar een speciale passe-partout met Barchems Feest.
Voor € 12,50 kun je zowel de donderdag als de vrijdag naar binnen in de feestzaal en krijg je
beide avonden een muntje bij het inleveren van de kaart. Kaarten zijn te koop op 18
augustus met de kaartverkoop voor BF.

SPEELTUINVERENIGING
Allereerst willen we iedereen hartelijk bedanken voor het kopen van violen ten bate van onze
verenigingskas, waarmee we de speellocaties aan de Larikslaan, Heidehof en op het
schoolplein onderhouden. Alle speelveldjes liggen er weer spic en span bij dankzij de inzet
van vrijwilligers. Een van de schommels was -hoogstwaarschijnlijk door vernieling- stuk en is
inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar. De dader had uiteraard geen naam
achtergelaten. Heb jij iets gezien of mocht je in de toekomst zaken opmerken die aandacht
behoeven, neem dan gerust contact op met de secretaris van de speeltuinvereniging:
hsbeernink@yahoo.com .
De geplande fietscrossdag op 13 juni 2015 gaat niet door vanwege de gewijzigde datum
voor de seizoensafsluiting van SVBV. Wij denken dat twee evenementen op een dag te veel
van het goede is. We beraden ons over een nieuwe datum en/of nieuwe activiteit.
Bij het Rabo-Coöperatiefonds hebben we een aanvraag ingediend voor enkele outdoorsport/speel toestellen. Binnenkort horen we of we mee mogen dingen naar een bedrag uit dit
fonds en hopen uiteraard dat jullie dan op ons stemmen.

VERKEER
Als deze BarchBerichten in de ( digitale) bus verschijnt zijn de laatste werkzaamheden aan
de Ruurloseweg net klaar. Alle provinciale wegen zien er weer prachtig uit. Met een ruime
rode strook voor fietsers.
Ook langs de Borculoseweg kom je nu sneller op het fietspad als je richting Borculo fietst.
De oversteekplaats bij de Maaandagsdijk is aangepast, zodat je richting Barchem veilig over
kunt steken.
KNUTSELEN EN KOKEN
Leerlingen van groep 7 en 8 hebben heerlijk gegourmet en van een warm-en koud buffet
genoten.
Zij hadden dit zelf eerst klaargemaakt, met behulp van een aantal ouders.
Hopelijk gaat dit volgend jaar ook weer lukken.
Met de jongere kinderen is er een aantal keren geknutseld. Woensdag 10 juni staat nog op
het programma en dan gaan we volgend schooljaar weer opnieuw starten in oktober. Met
behulp van aan aantal enthousiaste ouders gaat dat zeker goedkomen.

OPENING
Op Koningsdag werd ons Dorpsplein geopend door burgemeester Van ’t Erve, onder
toeziend oog van het Koningspaar en de Plein President Johan van Beek.
Johan ontving deze ere-titel vanwege zijn enorme inzet voor de realisatie van het Dorpsplein.
Johan blijft voorlopig de contactpersoon voor gebruik van het plein. Wil je een activiteit
organiseren, dan kan je Johan bellen of e-mailen en kan hij je zeggen of het plein
beschikbaar is en voorts kan je met hem overleggen of de tentoverkapping moet worden
opgezet en ook of je gebruik wenst te maken van electriciteit en water. Voor het eventueel
aanvragen van een vergunning is een organisator zelf verantwoordelijk.
Vanzelfsprekend moet het plein na gebruik netjes worden opgeleverd.
: 0651468040 / @: johanvanbeek53@gmail.com

ZOMERFESTIJN
Bij het ter perse gaan van deze editie van de Barchberichten denken we na over een
zomerse activiteit. Te denken valt aan een (mid)zomernachtfeest, een barchbecue, een
beachparty zonder beach maar met lekkere cocktails of een Hawaiiaanse avond in
strandjurkjes en korte broek of…. (roept u maar). Genoeg ideeën, nu nog een geschikt
moment kiezen en een draaiboekje maken. Wil je meehelpen met de organisatie of
meewerken (bijvoorbeeld om voor je club wat geld te verdienen), neem gerust contact op: 
0636177611 / @: henwi@dds.nl.

NAJAARSFAIR
Op zaterdag 10 oktober 2015 van 15:00 tot 17:00 uur is er een heuse najaarsfair op het
dorpsplein, die in het teken zal staan van het buitenleven. Particulieren en/of Barchemse
ondernemers kunnen zichzelf presenteren en misschien wel spullen verkopen. 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.
Een appeltaartbakwedstrijd behoort ook tot de mogelijkheden.
Voorts gaan we tijdens de fair de prijsuitreiking van de tuinkeuring doen en is er een diapresentatie van deze schitterende Barchemse tuinen.
Doe je mee aan de pompoenenwedstrijd (grootste pompoen / creatief bewerkte pompoen),
dan kan je jouw pompoen(en) meenemen.

De fair wordt georganiseerd door de tuinavondcommissie en de werkgroep Barchemin-Bloei,
Wil jij je spullen showen of verkopen, dan kan je je eigen stand inrichten, maar ook
kan je gebruik maken van de door ons op te zetten tafels/schragen. Deelname is
gratis. Het is aan te bevelen dat je even laat weten dat je mee wilt doen. Dat kan
door
een
e-mail
te
sturen
naar:
annelies.jimmink@planet.nl
of
herman.ageeth@hetnet.nl of henwi@dds.nl

PREUVERIEJE
Omdat het de voorgaande keren zo ontzettend leuk was gaan we er
weer voor: de derde Barchemse Preuverieje. We hebben de datum
12 december 2015 geprikt en hopen dat alle horecabedrijven weer
leuke betaalbare hapjes gaan maken, maar ook andere
kookliefhebbers kunnen hun kook- en/of bakkunsten tonen. Noteer
de datum alvast in de agenda. Wil je meer weten of je alvast
opgeven: stuur dan een e-mail naar:
theaesselink@hotmail.com;
esthelasselman@hotmail.com;
herman.ageeth@hetnet.nl
of
henwi@dds.nl

