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Notulen van de 47e OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op maandag 23 februari 2015 in dorpshuis ’t Onderschoer..
Aanwezig: 43 personen
Afwezig m.k.g.. : J. Koeleman, G. Greutink, H. Wildschut, A. Wolferink,
dhr. en mevr. Van de Berg, J. van Beek
1.

Opening: Herman Morsink heet iedereen van harte welkom en noemt speciaal
erelid dhr.J. Saaltink, wijkagent dhr. F.Hurenkamp en PvdA –raadslid dhr. R.Oteman.

2.

Notulen vorige vergadering d.d. 25 -2-2014. De notulen hebben ter inzage gelegen
en op de site gestaan en worden onveranderd goedgekeurd.

3.
Jaarverslag 2014 :Gerry te Walvaart. power point met foto’s.
Openbare Ledenvergadering – 25 februari 2014
De 46e ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 25 februari. Tijdens deze vergadering
waren 36 personen aanwezig. De gebruikelijke onderdelen zoals het behandelen van de
verslagen kwamen aan de orde.
In 2014 werd van Henny Wildschut, Frank Bannink en Gerrit Stegeman afscheid genomen
als bestuurslid. Zij werden tijdens de vergadering bedankt voor hun grote inzet in de
afgelopen jaren alle drie blijven ze actief in één van de werkgroepen van het dorpsplan.
Bert Nijenhuis, Wilco Weernink en Jarno Koeleman worden als nieuw bestuurslid
verwelkomd in het bestuur.
De verschillende uitwerkgroepen hebben hun nieuws gepresenteerd.
Na de pauze vertellen Willem Schulenbarg en Frank Bannink over de gevaren van brand in
huis en hoe die te voorkomen zijn. Tevens laten ze middels een filmpje en het aantrekken
van een brandweerpak zien dat elke minuut telt bij inzet van de brandweer.
Zwerfvuildag.
Dit jaar was de zwerfvuildag wat later gepland dan vorige jaren, namelijk zaterdag 29 maart.
De ca. 25 mensen werden in groepen verdeeld en iedere groep kreeg een route waarlangs
het vuil geraapt mocht worden. Gewapend met vuilknijpers en een grote vuilniszak ging
iedereen met het mooie weer op weg. Tegen 17.00 uur lagen de toegangswegen van
Barchem er weer netjes bij en kregen de rapers wat te drinken en een welverdiend bakje
patat. Hartelijk dank aan allen die hebben meegeholpen.
Palmpasen – 13 april:
Onder prachtige weersomstandigheden vertrok een bonte stoet kinderen met hun
palmpaastokken en hun ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden
door Barchem. De drumband ging voorop en de optocht werd aan de voet van de Kale berg
opgewacht door de muzikanten van Crescendo. Daar speelde de drumband samen met de
blazers nog enkele gezellige nummers.
Tot de paashaas het bos uitkwam om de kinderen op te halen om eieren te zoeken.
Voor elke groep, van peuters t/m groep 8, was er een gedeelte van het bos afgezet waar de
eieren lagen verstopt.
De kinderen gingen enthousiast aan het zoeken en helemaal aan het eind mochten er bij een
enkele groep nog een paar ouders helpen, tot de eieren allemaal teruggevonden waren.
Bij het naar huis gaan mocht ieder kind bij de paashaas een chocolade-ei uit de mand
pakken. Allen gingen blij en tevreden weer huiswaarts.
De ouderraad van de Barchschole en de mensen van Vereniging Contact ruimden de boel
weer op in het bos, zodat het bos weer voor alle andere hazen en dieren eigen terrein is.
De uitslagen van het eierenzoeken en foto’s van deze middag vindt u op onze website
www.contact-barchem.nl.

Paasvuur – 20 april :
Om 19.45 uur werden door de kinderen van groep 8 de fakkels aangestoken om een ronde
door Barchem te lopen.
Met deze fakkeloptocht en met een geluidswagen werden de Barchemers opgeroepen naar
het paasvuur te komen.
Om 20.45 uur ging een grote stoet mensen en kinderen met hun lampionnen op weg naar de
Molenweg waar de bouwgroep van Vereniging Contact bij de berg hout hen stond op te
wachten. Ook de muziekvereniging Crescendo stond op die plek paraat om het aansteken
van het vuur muzikaal te begeleiden.
Toen de stoet, onder begeleiding van een geluidswagen, dan ook aangekomen was, werden
de fakkels al snel door de kinderen rondom in de berg hout gestoken. In een mum van tijd
stond het hout in lichterlaaie.
Het droge hout vatte snel vlam en de mensen moesten al snel op grote afstand gaan staan
om de hitte te kunnen verdragen. Gelukkig was er dit jaar alleen goed snoeihout gebracht,
zodat alles goed op kon branden.
Crescendo speelde een poos gezellige nummers, waardoor het gezellig en warm vertoeven
was bij het paasvuur van Barchem.
Dodenherdenking - 4 mei:
Om 19.45 uur verzamelden vele volwassenen en kinderen zich bij de Barchkerk in de
prachtige tuin, alwaar muziekvereniging Crescendo een aantal mooie nummers ten gehore
bracht. De voorzitter van Ver. Contact verzorgde het openingswoord en er werd even stil
gestaan bij het overlijden van dhr. Kaemingk die jarenlang de stoet begeleidde naar de
begraafplaats. De kranslegging werd gedaan door de gezamenlijke kerken en de gemeente
Lochem. Na de “Last Post” werd om 20:00 uur 2 minuten stilte gehouden. Aansluitend
hieraan bracht Crescendo het Wilhelmus ten gehore en vond de rondgang plaats langs de
graven van de oorlogsslachtoffers op de Algemene Begraafplaats. Dhr. Saaltink ging vooraf
aan de stoet. Ook enkele oorlogsveteranen namen deel aan de herdenking. De herdenking
werd afgesloten met een toespraak door Jan Leijenhorst, waarna Crescendo de avond
muzikaal afsloot.
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid bij deze waardige plechtigheid.
Pinksterfietstocht 9 juni:
Ruim 200 mensen hebben genoten van de fietstocht die was uitgezet door Henk Lubberdink
voor Vereniging Contact.
De fietstochten van 30 en 45 kilometer gingen richting Laren over prachtige wegen en
weggetjes.
Net voorbij de brug over de Berkel was een rustpauze waar iedereen wat te drinken
aangeboden kreeg.
Onder een notenboom was het even gezellig uitrusten.
Bij camping Liefting aan de Bouwhuisweg was de grote pauze waar een broodje knakworst
bij de fietsers goed in de smaak viel.
Door een flinke onweersbui moesten alle spullen snel onder de kapschuur verhuisd worden.
Ook de mensen vonden daar onderdak. De fietsers die onderweg waren moesten een
schuilplaats onderweg zoeken.
Een uurtje later scheen volop de zon weer en kon iedereen de weg vervolgen naar Barchem.
Van daaruit weer terug naar de eigen woonplaats.
Het was weer een geslaagde activiteit en vele mensen hebben een fijne tweede pinksterdag
gehad.
Barchems Feest - 27 t/m 30 augustus:
De hele week was het ’s avonds gezellig door Barchem rijden of fietsen De straten waren
versierd en verlicht en sommige straten hadden dit jaar nieuwe versiering gemaakt.
Het zag er mooi en kleurrijk uit. Een vervelend punt is dan wel dat er op verschillende
plaatsen iets is vernield en weggehaald.
Het Barchems Feest werd geopend op de woensdag met de seniorenmiddag in de feestzaal
van ‘t Onderschoer. Na de opening door de voorzitter van ver. Contact hebben 90 senioren
genoten van hapjes en drankjes en optredens van jonge en oudere Barchemers. De
jongeren van de playback-show en de ouderen van Barchems Variété gaven hun optreden.
Vrijwilligers van de Soos, de Woon-plus, de Zonnebloem en Contact zorgden voor de
organisatie. Tegen 19.30 uur vertrok bijna iedereen in de Bello en in de Keihave om de
muzikale opening in Zwiep op te luisteren, uitgezwaaid door de mensen die in Barchem
bleven.

In Zwiep waren alle bewoners bij het Zwieps Lokaal gekomen en Crescendo opende het
Barchems Feest met enkele gezellige nummers. Na een drankje ging het weer richting
Barchem.
Daarna bekeken ze de verlichte straten en intussen zorgde Crescendo voor de muzikale
opening nabij het Barchvenne. . Met enkele meezingers van wel 150 Barchemers was dat
ook een gezellig gebeuren.
In ’t Onderschoer, waar iedereen weer samenkwam werd het nog gezellig door Crescendo
en met het nummer:” ‘k Bun zo bli’j dat Barchem besteet” was het begin van Barchems feest
gemaakt.
Op de donderdag was het nostalgisch genieten met Mark en Tjark met het zingen tijdens de
afwas. Daarna werd er gedanst op muziek van Base Line.
Vrijdag was het voor de kinderen pret bij de film, op de kermis en bij de disco. In het zonnetje
konden ze genieten van de botsauto’s, de draaimolen of één van de andere kermisattracties.
Ook waren er verschillende springkussens en de mogelijkheid om zich te laten schminken.
Van half 4 tot 5 uur was er muziek en gezelligheid binnen bij ’t Onderschoer bij de
kinderdisco.
In de namiddag was het gezellig bij de Groene Jager tijdens het bedrijvenuurtje en kon er
gestart worden voor de wandeltocht. Daar was weinig animo voor, maar diegene die
gewandeld heeft, heeft genoten van een mooi stukje Barchem.
’s Avonds stond de boel op z’n kop door de band de Daltons. Deze muzikanten uit Barchem
en Ruurlo maakten er een geweldig thuisfeest van en met hen vele Barchemers en mensen
uit de omgeving.
Na de reveille van de 4 mannen maakte iedereen zich klaar voor de optocht.
De bouwers van de 13 wagens en 6 loopgroepen hadden veel werk gemaakt van hun
creaties. Van het wit van de Witte Wieven en de Noordpool en het glimmen van de
spiegelende Selfies tot het oranje-rood van de Happy Colors en de regenboogkleuren van de
Color Run, heel Barchem werd letterlijk en figuurlijk gekleurd. Van heel jonge deelnemers tot
de al wat oudere deelnemers waren enthousiast in de optocht.
Liefst 133 kinderen en 122 volwassenen namen deel op en rond de wagens.
De wagen Happy Colors van de Boschheurne won de eerste prijs en de wisselbeker. Nu
al voor het 5de achtereenvolgende jaar. Bij de loopgroepen won Harley Loopson van de
Vennekids de eerste prijs met hun originele motoren.
Voor het eerst kon het publiek dit jaar zijn mening geven en middels een papiertje een groep
kiezen die de publieksprijs kon winnen. Er werden bijna 100 briefjes weer ingeleverd. Alle
deelnemers kregen 1 of meerdere stemmen van het publiek, maar wagen 5 met Selfie van
de Schoneveldsdijk had toch wel de meeste stemmen en won de eerste publieksprijs.
En al deze mensen trokken zich niets aan van de regen die tijdens deze zaterdagochtend uit
de lucht viel. Nat en koud geworden werd er na de optocht gedoucht en omgekleed om
daarna naar het veldje te gaan en deel te gaan nemen aan de volkspelen. Terwijl de regen
vaak met bakken uit de lucht viel werd er geschoten, gevoetbald, gegrabbeld,
spijkerbroekgehangen en maakte de clown Hans mooie figuren van ballonnen. Tijdens zo’n
geweldige bui kreeg Marinus Mulderije het voor elkaar dat de vogel van de heren het eerst
naar beneden viel.
Even later volgde de vogel van de jeugd door Laurens Ribbers en ten slotte lukte het
Susan Jansen om de vogel bij de dames naar beneden te schieten.
Marinus was ook in 1980 al eens de schutterskoning en vond het geweldig om het na 34 jaar
nog eens te zijn. In ’t Onderschoer werd het koningspaar en de prins gehuldigd en ook
werden daar de andere prijzen van de spelen en de prijzen en startgelden van de optocht
uitgereikt. Daar werd er nog een mooi Barchems feest gevierd met muziek van dj Bracula.
Het was een Barchems feest waar veel mensen konden genieten van en met elkaar en waar
we goed op kunnen terugkijken.
Dat werd zondag op het terras bij HCR In de Groene Jager onder het genot van een
pannenkoek, broodje worst of gebakken ei, dan ook gezellig gedaan.
Vrijwilligersavond;
De vrijwilligersavond is dit jaar niet doorgegaan, omdat we alle middelen willen inzetten om
in het dorp een mooi dorpsplein te realiseren.
Alle vrijwilligers hebben een chocoladeattentie ontvangen met een bedankkaart.
Natuurlijk is Vereniging Contact erg blij met de 104 vrijwilligers die zich, op welke manier
dan ook, inzetten om Barchem gezellig en leefbaar te houden voor alle mensen van jong tot
oud.

Tuinavond – 3 november:
Bij de grote tuinen was -evenals vorig jaar- de winnaar: familie Bannink, Lochemseweg 6
Barchem. Familie Lievestro, Eekvenne 27 hadden de mooiste midden-tuinen en bij de
speciale tuinen behaalde famlie Dinkelman, Eekvenne 83 de hoogste punten. Er was geen
kleine tuin geselecteerd.
Familie Bannink en familie Dinkelman hadden dezelfde puntentotalen en zijn dus beide
TUINKAMPIOEN van 2014.
De puntenverdeling en de hele uitslag is te lezen op onze site www.contact-barchem.nl.
Behalve de bekendmaking van de behaalde puntentotalen was er een schitterende
fotopresentatie "Barchem het hele jaar door".
Belangenbehartiging:
Overleg met:
1. Barchschole: o.a.
Koningsdag.
Na het ophalen van de ballonnen in school ging het in optocht naar ‘t Spölvenne. Daar werd
de Koningsdag geopend door de nieuwe lintjesdrager Hans Nieboer. Na een woordje door
wethouder Th. De La Court werden de ballonnen na het Wilhelmus en onder tromgeroffel
van Crescendo de lucht in gelaten. En nu is het afwachten welke ballon de verste reis heeft
gemaakt.
De ochtend werd in bijzijn van koning Bert en koningin Willy vervolgd met spelletjes voor de
kinderen.
In het klim- en klauterbos waren extra klimtouwen opgehangen, waar de kinderen ook naar
hartenlust konden spelen. Vervolgens was er een kleedjesmarkt en kon er gegeten en
gedronken worden van de vele hapjes en drankjes die in de kraampjes te koop waren. Ook
kon er worden deelgenomen aan het handboogschieten. Met muziek van de Tijdbrekers was
het de hele middag gezellig op ’t Spölvenne.
Ook met Palmpasen, paasvuur, dodenherdenking, Barchemsfeest, knutselen en koken is er
overleg met school.
2. Gemeente:
Kennismaken burgemeester Van ’t Erve .
Op 23 mei is de burgemeester met de kernambtenaren, Appie Baas en Liesbeth van Rijn, in
Barchem geweest om kennis te maken. We hebben een rondje gefietst, zijn kletsnat
geworden en hebben verschillende punten in Barchem aangewezen: ’t Onderschoer, de
Barchschole, de Woon-plus, de Wingerd, Zuydzicht, de terreinen van de voetbal en de
Bergruiters.
De burgemeester heeft zelfs nog even gekegeld, omdat hij dat nog nooit had gedaan.
Er is Geregeld overleg met gemeente op tal van andere gebieden en bij aanvraag van
vergunningen.
3. Andere verenigingen van Barchem door Centraal Bestuur
en door zitting te hebben in de speeltuinvereniging.
Zij is nu een aparte vereniging, met bestuursleden vanuit Contact, Barchschole.
4. Politie: één keer per jaar bij bestuursvergadering. Verder overleg bij activiteiten en
indien nodig.
5. VKK:
Vereniging Contact is lid van Vereniging Kleine Kernen Gelderland.
Dit jaar zijn de VKK ( Vereniging Kleine Kernen) en FDG ( Federatie Dorpshuizen
Gelderland) gefuseerd en zijn nu: DKK ( Dorpshuizen en Kleine Kernen) Gelderland.
6. Andere dorpsraden van de gemeente Lochem.
SCW:
Vorig seizoen werden de knutsel- en kookcursussen volgemaakt.
Dit seizoen is er echter geen start gemaakt, omdat er geen vrijwilligers waren die deze
cursussen op zich wilden nemen. Wel gaan we komende maanden een aantal keren
knutselen en koken en volgend seizoen bekijken we het aanbod van kinderen en hulp
opnieuw.

Computercursus.
In het voorjaar is er een computercursus geweest.
In het najaar was er een klein aantal belangstellenden, die via Chris Nijland bij andere
groepen zijn ingedeeld.
Dorpsplan 2006-2016:
De leden van de uitwerkgroepen van het dorpsplan hebben ook in 2014 weer aan diverse
onderwerpen gewerkt.
Dorpsplein.
Diverse subsidies zijn binnengehaald en er kan een definitieve tekening en offerte gemaakt
worden.
Ook de vergunningen met de gemeente zijn aangevraagd en afspraken zijn gemaakt.
Er zijn al heel veel namen binnengekomen voor het dorpsplein en de commissie zal daaruit
een naam kiezen.
Jeugd.
Groepen 7 en 8 van basisschool en klassen 1 en 2 van voortgezet onderwijs.
11 januari: Een disco bij de Heksenlaak. Deze werd bezocht door ca. 35 jongeren.
Niet zo heel veel, maar het was wel een gezellige avond.
12 april: filmavond: 40 jongeren
20 september: smokkeltocht vanuit kantine van SVBV: 60 jongeren
8 november: quad- en segwayrijden op terrein van Bergruiters: deelname 70 jongeren
Jongeren en ouders zijn enthousiast over deze activiteiten.
De werkgroep is uitgebreid met 2 jongeren: M. Teunissen en T. Menop.
Verkeer.
Na diverse meldingen van ongelukken bij de chicane zijn er aanpassingen gedaan.
Er is overleg geweest om het vrijliggend fietspad langs de Borculoseweg tot de Dennenlaan
te verlengen. Nog niet gebeurd.
Barchem in Bloei.
In het bloemperk heeft de Tulpenboom met een paar bloemen gebloeid en elk seizoen is het
park aangepast met passende bloemen en planten voor de tijd van het jaar. Er is geen
onkruid te bekennen door het goed onderhoud door de mensen van deze groep.
Zorg.
Er is veel gepraat en onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een 24-uurs zorglocatie te
realiseren.
Op 3 maart een informatieavond gehouden, waar 160 belangstellenden zijn geweest.
11 mensen opgegeven voor een klankbordgroep vanuit Barchem.
Nu is projectontwikkelaar en zorgaanbieder bezig om met voorstel te komen.
Wonen.
Op Zuydtzicht is nog plek voor 10 starterwoningen. De werkgroep is aan het inventariseren
of er nu belangstelling voor is.
De grondprijs voor de vrijliggende kavels is erg hoog. De gemeente wil niet verlagen.
Ook naar nieuwe bouwlokaties voor de toekomst in Barchem wordt gekeken.
Duurzaam Barchem.
De mensen in deze groep houden de ontwikkelingen van de duurzame energie,
besparingsmogelijkheden en isolatiesubsidie-mogelijkheden in de gaten.
Hiermee kom ik aan het eind van het jaarverslag 2014. Alle vrijwilligers en anderen die het
jaar 2014 hebben doen slagen op alle onderdelen, hartelijk dank hiervoor.
Gerry te Walvaart- Krabbenborg.
Secretaris Vereniging Contact Barchem

b.

Vaststelling contributie 2015: De contributie blijft € 10,00 voor
meerpersoonshuishouden met kinderen tot 18 jaar. € 5,00 voor één persoon.

6.

Verslag kascommissie: De heren D. Rossel ( 2de keer) en A. Veenbrink ( 1ste keer)
hebben bij Erik Goetheer de boekhouding gecontroleerd.
Namens hen zegt Aart dat zij een uitgebreid en gedetailleerd verslag hebben
gekregen en dat de boekhouding er goed uitzag.
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering het financiële verslag
goed te keuren en aan het gehele bestuur decharge te verlenen.
Dit advies is vervolgens door de algemene ledenvergadering overgenomen.
De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie.

7

Verkiezing nieuw kascommissielid:
Dit punt komt aan de orde als punt 8 geweest is.

8.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
Aloys Hummelink
Mieke Schoolen
Aloys en Mieke worden met algehele instemming herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar :
a.
Vacature 2014
b.
Erik Goetheer
c.
Herman Morsink

Door het bestuur voorgestelde kandidaten zijn:
a
Anneliese Wolferink
b. vacature
c. vacature

Annelies Wolferink is kandidaat als bestuurslid en wordt met algehele
instemming gekozen.
Aart Veenbrink is bereid gevonden als bestuurslid zitting te nemen en wordt
ook met algehele instemming gekozen.
Herman en Erik worden bedankt voor hun inzet in het bestuur.
Met hun juridische en financiële deskundigheid hebben ze een belangrijke bijdrage
geleverd in het bestuur en met name aan de voorbereiding van het dorpsplein.
Erik is 6 jaar in het bestuur geweest en heeft als penningmeester de financiële
touwtjes in handen gehad. Dit heeft hij altijd zeer goed gedaan.
Herman is 3 jaar in het bestuur geweest en is het laatste jaar voorzitter
geweest. Ook is Herman betrokken bij de werkgroepen verkeer en zorg.
Voor de realisatie van het dorpsplein zullen we hun kennis zeker nog eens nodig
hebben.
Erik en Herman ontvangen een boeket bloemen en een cadeautje.
De aanwezigen bedanken hen met applaus.
7

Verkiezing kascommissie: Omdat A. Veenbrink tot het bestuur toetreedt is het
verstandig 2 nieuwe kascommissieleden te benoemen. Herman Morsink en Erik
Goetheer bieden zich aan voor komend jaar.
9.

Mededelingen Dorpsplanuitwerkgroepen en programma Barchems Feest 2015
Het dorpsplan is gemaakt voor de jaren 2006-2016, zodat er nu weer een nieuwe
update/ nieuw plan gemaakt kan worden met nieuwe ideeën, plannen voor Barchem.
Later dit jaar zal er een avond georganiseerd worden rond dit onderwerp, maar
plannen en ideeën kunnen al worden gemeld via de mail
dorpsplan@contact-barchem.nl
Duurzaam Barchem:
A. Wonnink vertelt dat het nog steeds mogelijk is subsidie te krijgen op
energiezuinige maatregelen: isolatie,dubbel glas, H.R.ketel. Bij een inverstering
van € 1500,- is een subsidie mogelijk van € 500,00. Deze kan oplopen tot €750,00
bij een burensamenwerking van minimaal 6 huishoudens.
Er komen ook steeds meer zonnepanelen en voor informatie kan iedereen terecht
bij de werkgroep Duurzaam Barchem, aangesloten bij Lochem Energie.

Verkeer:
De toegangswegen zullen aangepast/ verbeterd worden. Hierover komt een
inloopavond. De bushalte ‘centrum’ zal verplaatst worden.
Volgens de provincie voldoet de chicane in de Lochemseweg aan de regels.
Toch gebeurt hier nog al eens een ongeluk. Gelukkig altijd alleen met materiële
schade.
Speeltuin:
Nu een aparte vereniging, waarin Contact ook zitting heeft.
Alles gaat goed.
Zwerfvuildag:
Zaterdag 21 maart kunnen door jong en oud de toegangswegen naar Barchem
weer schoongemaakt worden van zwerfvuil. Vertrek om 13.30 uur bij
voetbalterrein van SVBV.
Zorg:
Zowel de projectontwikkelaar als de zorgaanbieder zijn zich aan het beraden hoe
de 24-uurs zorg in Barchem ontwikkeld kan worden. Zij willen geen van beide te
veel risico lopen voor b.v. leegstand
Wonen:
De werkgroep is actief bezig om nieuwe geïnteresseerden te vinden voor de nog
te bouwen starterwoningen op het Zuydtzicht.
Jeugd:
Ook dit jaar zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden voor de jeugd
van 10 t/m 14 jaar. Ze zijn al wezen schaatsen en met Koningsdag zal er ook voor
hen wat te doen zijn.
Dorpsplein:
Op donderdag 12 febr. is de opdracht officieel aan de fa. Hoftijzer verleend en kan
binnenkort met de aanleg begonnen worden.
We hopen dat de overlast niet te groot zal zijn en dat iedereen begrip zal opbrengen
voor de hinder van de werkzaamheden.
Voor gebruik van activiteiten op het plein en gebruik van overkapping kan een
gebruikersovereenkomst met Contact worden afgesloten.
De vergunning ( indien nodig) van elke activiteit moet wel door de organisator zelf
worden aangevraagd bij de gemeente.
Er zijn al heel veel namen binnengekomen voor het dorpsplein en de commissie zal
daaruit een naam kiezen.
Met de werkzaamheden wordt binnenkort begonnen en we hopen op Koningsdag
het plein te openen. Met een feest voor jong en oud uiteraard.
Nieuw Dorpsplan:
Het huidige plan is van 2006-2016, dus wordt het tijd om een nieuw plan te maken.
Wilco Weernink is daarvoor de coördinator en plannen en ideeën kunnen
aangedragen worden. Ook via dorpsplan@contact-barchem.nl .
Later dit jaar zal er een avond hierover georganiseerd worden.
Programma Barchems Feest 2015:
Woensdag: seniorenmiddag vanaf ca. 17.00 uur en muzikale opening in Zwiep en
Barchem.
Donderdag: Barchemse revue: 3 mensen zijn aan het schrijven en binnenkort
zullen mensen gevraagd worden hieraan mee te doen.
Daarna dansen met muziekband.
Vrijdag:
opening kermis om 12.00 uur met verschillende attracties op het
dorpsplein.
’s Avonds muziekband vanaf 21.00 uur.
Zaterdag: 11.00 uur optocht. Deze zal een iets andere opstelling en rondtocht
hebben i.v.m. het dorpsplein.
’s Middags vogelschieten op het dorpsplein. Verder zullen i.v.m. de
ruimte geen spellen gespeeld worden. Wel kermis en attracties voor de
kinderen op het plein.
Prijsuitreiking van vogelschieten en optocht ca. 17.00 uur in ’t
Onderschoer.

Mededelingen:
Fietstocht:
De fietstocht die gewoonlijk op tweede Pinksterdag wordt gefietst wordt nu verplaatst
naar 5 mei, Bevrijdingsdag.
De grote pauze zal zijn in het Openluchttheater in Lochem, waar alle muziekorkesten
van de gemeente Lochem zullen spelen. Er is daar muziek van 14.00 uur tot 21.00
uur. Ook Crescendo zal hieraan deelnemen.
Er zal ook een route zijn van ca. 15 km., zodat kinderen ook mee kunnen fietsen.
Bezuiniging:
Door de gemeente is een bezuiniging aangekondigd voor dorpshuizen. Er zou alleen
nog subsidie verstrekt gaan worden voor gymlessen aan kinderen. Voor dorpshuis ’t
Onderschoer, met veel volwassen mensen die kegelen, gymmen, musiceren, enz.
heeft dit grote gevolgen. Hoe en om hoeveel het precies gaat is nog niet duidelijk.
Wel zal er gekeken moeten worden hoe het dorpshuis financieel het hoofd boven
water kan houden.
En gevraagd zal worden aan de gemeente om alle dorpshuizen gelijk te beoordelen
en te behandelen.
10.

Rondvraag
* Chicane: Er is toch bezorgdheid over de ligging van de chicane in de
Lochemseweg. Destijds is die in overleg met politie, provincie en gemeente daar
zo gemaakt, maar er gebeuren geregeld ongelukken. Nog steeds alleen met
materiële schade, maar persoonlijk letsel voor met name de jeugd die daar
geregeld door fietst, moet voorkomen worden.
Het heeft de aandacht van de werkgroep verkeer en zal besproken worden.
 13 april is er een instructieavond voor e-learning voor verkeersregelaars.
29 april voor mensen die thuis niet de gelegenheid hebben dit op de computer
aan te vragen.
* Omni bestuur in Barchem: Veel verenigingen hebben moeite bestuursleden te
vinden en speciaal een voorzitter, penningmester, secretaris. Is het mogelijk in
Barchem één bestuur te vormen en de verschillende verenigingen als onderdeel
daarvan te laten zijn. De voorzitter, penningmeester, secretaris eventueel met
een vrijwilligersvergoeding belonen?
In het bestuur van Contact is daar over gesproken en ook met Centraal
Bestuur en op de ledenvergadering van Centraal Bestuur, waar alle verenigingen
vertegenwoordigd zijn, zal dit aan de orde komen.
 De tandarts praktijk is sinds 1 dec. gesloten. Heeft Contact actie ondernomen?
Nee, er is geen actie ondernomen. Maar de praktijkruimte is nog te huur voor een
tandarts.

11.

Sluiting van de vergadering.

Pauze.
Jan Leijenhorst vertelt, namens de groep Boek Barchem, over het ontstaan en voortgang
van de groep.
De groep ‘Boek Barchem’ is zich gaan verdiepen in die
oorsprongvanBarchem na het jubileumfeest van 150 jaar kerk in Barchem.
De boerderijen en hun namen zijn het begin waarmee de groep is begonnen en er is
intussen al heel veel informatie boven tafel gekomen. Door oude bewoners van Barchem,
maar ook door de archieven in Lochem en Zutphen, heeft de groep al veel informatie
gekregen.
De oudste informatie dateert van 1813 en daarna 1823.
Iedereen die nog oude foto’s, namen, informatie heeft kan zich in verbinding stellen met
Johan Saaltink.
Het gaat niet om alle huizen van Barchem, maar vooral om de hele oude, het begin van
Barchem dus.
Ook is een idee om via een website mensen te informeren wat er al allemaal is.
Om 22.15 uur kan iedereen terugkijken op een avond met veel informatie.
Notulist:
Gerry te Walvaart.
Secretaris Vereniging Contact Barchem.

