Barchems Feest 2017
“De tijd vliegt” met gezellig Barchems feest.
Dat is ook de titel van de winnende optochtwagen van de groep Kris Kras. Deze groep had
de titel “De tijd vliegt” prachtig uitgebeeld en kreeg van de jury de meeste punten en de
daarbij behorende beker en wisselbeker.
De loopgroep Viva la France won de beker voor de publieksprijs en er was ook een
aanmoedigingsprijs, die naar De 2de klassers ging met hun wagen “Tegenwoordige tijd”.
Onder stralende weersomstandigheden trok de optocht zaterdagochtend door het dorp en
veel bezoekers genoten van het resultaat van vaak al maandenlange arbeid.
Na de optocht was ’s middags het vogelschieten, waar de jeugd de vogel het eerst eraf
hadden geschoten. Het laatste stukje werd weggeschoten door Bouke Blanckenborg en hij
werd daarmee de schuttersprins 2017.
Daarna werd bij de mannen de vogel naar beneden gehaald door Jan Voskamp en heel
even later schoot Ans Dinkelman het laatste stuk bij de dames eraf. Jan Voskamp en Ans
Dinkelman zijn daarmee het nieuwe koningspaar met Bouke Blanckenborg als hun prins. Na
de huldiging ging het feest nog gezellig door op het Dorpsplein met muziek van Anders is het
niet.
Vrijdagavond was er een ontzettend gezellig feest in ’t Onderschoer met de band De Daltons
met in het voorprogramma de band Hertogh, die het publiek al in een feestelijke stemming
bracht voor de band De Daltons.
De woensdag- en donderdagavond was de zaal gevuld met mensen die kwamen kijken naar
de revue “D.N.A. Onbekend”. Er werd veel gelachen om de typetjes die door de spelers
werden neergezet. Afgewisseld met zang van de spelers en dans van de jonge meisjes Noa
en Maaike was het een plezier om naar te kijken. Ook de senioren hebben, na lekker te
hebben gegeten, genoten, mede door de Barchemse details die waren verwerkt in de
scenes.
Zo was het een week met activiteiten voor jong en oud. Naast al deze activiteiten waren ook
de straten nog feestelijk versierd en verlicht in de avonduren. Veel creatieve en betrokken
mensen kent Barchem dus en dat komt ook tot uiting in het nieuwe Dorpsplan. Dit
Dorpsplan 2 wordt gepresenteerd op 26 september in ’t Onderschoer.
Eerst nog nagenieten van de gezelligheid en het barchems feest door veel Barchemers en
oud-Barchemers.

