Jubileum
25 jaar geleden met het 25-jarig jubileum van Vereniging Contact Barchem werd het kunstwerk
‘de Barchemse Beesten’ gemaakt door Jan Snoek.
Dit kunstwerk staat aan de Lochemseweg nabij de speeltuin.
Nu, 25 jaar later, is er weer een jubileum te vieren: 50 jaar Vereniging Contact.
Er is een jubileumcommissie gevormd en ideeën werden op papier gezet door deze commissie
en door het huidige bestuur.
Er wordt besloten om opnieuw een kunstwerk te laten maken voor Barchem.
Mevrouw Lineke Bosch-Heckman wordt gevraagd om een beeld te ontwerpen voor Barchem.
Zij bedenkt en ontwerpt een beeld, waarin de verbondenheid van mensen te zien is.
De verbondenheid van de Barchemers, van jong en oud bij elkaar.
Op zaterdag 25 augustus wordt, na het uitreiken van de Koninklijke Erepenning, het beeld
onthuld. Lineke vertelt over de weg van bedenken, ontwerpen en maken van het beeld.
Het beeld zal een plaats krijgen in ’t Onderschoer op het muurtje tussen de trap naar de
kegelkelder en de trap naar de ‘huiskamer’.
Iedereen kan het beeld daar bekijken.

En er wordt ook een optochtwagen gebouwd.
Alle (ex) bestuursleden worden aangeschreven en 21 mensen geven aan te willen helpen met
de wagen. Bij Bennie Essink aan de Maandagsdijk kan de wagen gebouwd worden.
Op een wagen van Nijenhuis, de smid, uit Zwiep.
Hans Nieboer en Johan van Beek nemen het voortouw en sturen de wagenbouw aan.
Met man en macht wordt er wekelijks gezaagd, getimmerd, geverfd aan de wagen en met
papier-maché worden karikaturen van Johan Saaltink, erelid, en van Bert Groot Wesseldijk,
kernwethouder, gemaakt.
Op 5 schijven en 6 schilderijen worden de activiteiten en bijzonderheden uit de 50 jaar Contact
uitgebeeld. Met prachtige bloemen en bloemstukken wordt de wagen afgemaakt.
Het resultaat mag er zijn. Het is een kleurige wagen, waarop van alles is te zien.
Op zondag met spätshoppen staat de wagen op het Dorpsplein, waar die door veel mensen
wordt bekeken en bewonderd.
Wat fijn dat deze bestuursleden zo veel werk hebben verzet om het jubileumfeest van Contact
en de optocht extra cachet te geven.

