Warm Barchems feest met een donderend einde.
Van woensdag tot en met zaterdagavond half 10 was het prachtig warm zomerweer, totdat
een flinke onweersbui een plotseling einde maakte aan het Barchems feest.
’s Morgens trok een mooie optocht door de straten van Barchem met ‘kleurrijke’, originele
wagens en loopgroepen. De winnende wagen was voor de helft kleurrijk, omdat de andere
kant in geheel wit was afgebeeld, gekleed en geschminkt. Deze wagen “ Het jaar van
Rembrandt” van de groep Kris Kras kreeg van de jury de meeste punten, maar ook
ontvingen zij de publieksjuryprijs.
Bij de loopgroepen ging de eerste prijs naar de vriendengroep ‘portie gemengd’ met hun
“Ap(p)en op de fiets”. De meidengroep ‘Doorgedraaid”, bestaande uit 4 meisjes, won de
aanmoedigingsprijs met hun wagen ‘zwembad op wieltjes’.
Muziek zorgde voor gezelligheid tijdens de optocht en ook op vrijdagavond was het de
muziek die een volle zaal van ’t Onderschoer trok.
De band ‘Kabaal’ zorgde met alle feestgangers voor een geweldige avond. Op donderdag
zorgden inwoners van Barchem zelf voor spektakel op het podium. Met 14 nummers
playback was het een hilarische avond. Van operettemuziek tot liedjes van kinderen voor
kinderen en medleys van verschillende nummers en muzieksoorten werd door de artiesten
ten gehore gebracht. Daarna werd het feest voortgezet met muziek van Take2.
Op woensdagmiddag/avond waren het ‘ De Grolse Hofzangers’, die met hun liedjes de
seniorenmiddag verzorgden. Ook enkele playbacknummers, door kinderen en volwassenen,
stonden op het podium. De mensen vonden het een mooie, gezellige en, door het eten
tussendoor, ook een lekkere middag.
Om 20.00 uur kwam Crescendo het Barchems feest muzikaal openen. Voor de kinderen was
er vrijdag een film, waarna de kermis openging. Veel kinderen kregen een ballonnenfiguur
en/of werden geschminkt door vakkundige schminksters uit Barchem. Op zaterdag was er
ook kermis, maar was het vogelschieten een belangrijke activiteit. Zowel bij de heren als bij
de dames en bij de jeugd moet een vogel naar beneden geschoten worden. De jeugd was
daarin het snelst en Jorn Kok werd Schuttersprins. De heren gingen voortvarend te werk,
maar deden er toch het langst over eer zij de vogel beneden hadden. Bij de dames duurde
het nogal lang voordat de eerste stukken eraf vielen, maar plotseling ging het erg snel. Heel
lang hingen bij de heren en bij de dames de vogels even wiebelig aan de spijker.
Toch lukte het Mariska Bakker om als eerst bij de dames de romp naar beneden te schieten
en werd daardoor Schutterskoningin 2019. Na nog eens ca. 15, toch wel rake, schoten ging
ook bij de heren het laatste stuk naar beneden door een schot van Mike Lemmers. Mike is
daardoor Schutterskoning 2019 van Barchem. Zij werden even later, nadat de prijzen van de
optocht waren uitgereikt, gehuldigd als Koningspaar van 2019 met hun Schuttersprins.
Daarna ging het feest nog enkele uren gezellig door met muziek van de band ‘Hertogh’ en dj
Ronny.
Iets over negen zorgde een onweersbui met regen en wind voor een vroegtijdig einde van dit
Barchems feest. Ondanks dit einde kunnen we toch terugkijken op een prachtig, gezellig,
versierd, warm en mooi Barchems feest. De totale uitslagen van de optocht, het
klepelschieten en vogelschieten staat op www.contact-barchem.nl

