Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019
Algemene Ledenvergadering 27 maart.
In de Schotzaal werd de 51ste Algemene Ledenvergadering van Vereniging Contact
gehouden. 36 aanwezigen.
Na de jaarverslagen was de bestuursverkiezing.
Gea Teunissen, Wilfried ten Brinke en Henk Essink werden herkozen in het bestuur.
Er werd afscheid genomen van Edwin Nijhof, Jarno Koeleman en Henny Wildschut. Na
lovende woorden voor elk van hen, ontvingen zij een cadeautje van de vereniging. Naast de
woorden van de voorzitter Gert Tessemaker waren er ook woorden van dank, namens de
gemeente, van de kernwethouder Bert Groot Wesseldijk. Hij roemde de inzet van hen allen
voor het dorp Barchem en voor de gemeente Lochem, waarmee veel wordt samengewerkt.
Ook van de wethouder ontvingen Henny, Edwin en Jarno een presentje.
Als nieuw bestuurslid is Jan Visschers door de vergadering gekozen.
Jammer genoeg zijn er niet meer mensen bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen,
zodat er nu nog 2 plaatsen vacant zijn. Het zou mooi zijn wanneer mensen zich melden om
actief te helpen, zodat alle activiteiten in Barchem kunnen doorgaan.
Na de pauze is de zaal in gesprek geweest met kernwethouder Bert Groot Wesseldijk.
De verschillende werkgroepen van het dorpsplan 2 hadden ook al vragen voorgelegd aan de
wethouder. Hij kwam met antwoorden en beloftes om zaken uit te zoeken.
De verschillende werkgroepen zijn hiermee inmiddels aan het werk gegaan
Palmpasenoptocht en regenboogeieren zoeken op 14 april
De grote groep kinderen, met hun ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden, vormden een
mooie optocht van de Barchkerk naar de Kale Berg.
De meeste kinderen droegen een prachtig versierde Palmpasenstok.
In het bos waren de eieren verstopt door 2 paashazen, die hulp kregen van de ouderraad
van de Barchschole en van Contact. Dit jaar waren in elke unit zelfs 2 regenboogeieren
verstopt. De vinders hiervan werden beloond met een chocolade-paashaas.
Ook kregen alle kinderen een chocolade ei van de paashaas, omdat ze zo goed hun best
hadden gedaan.
Paasvuur dat geen paasvuur werd op 21 april.
In de week voor Pasen werden door de gemeente, in verband met de droogte, alle
paasvuren afgelast.
Het hout, dat al gebracht was, werd in de week na Pasen versnipperd en opgeruimd.
Dit bracht extra onkosten met zich mee. Naast de gebruikelijke onkosten was dat € 600,00.
Ook zijn mensen van Contact al druk geweest met de organisatie en de aanwezigheid op de
2 zaterdagen er voor. In het bestuur is nu besloten dat volgend jaar alleen de vrijdag- en de
zaterdag, voorafgaand aan Pasen, 10 en 11 april, hout gebracht kan worden.
Dit om extra onkosten te voorkomen, wanneer het paasvuur niet doorgaat, en om de
bestuursleden te ontlasten, die met minder mensen toch alle taken moeten realiseren.
Koningsdag 27 april.
Het Dorpsplein is een geweldige plek om de verjaardag van de Koning te vieren.
Na het Wilhelmus, gespeeld door Crescendo, mochten alle kinderen een badeendje gaan
halen om mee te doen aan de badeendenrace. Later mochten ook volwassenen een eendje
kopen. De hele middag was het druk bij het water waar de eendjes hun race hielden.
Verschillende kraampjes met hapjes, drankjes, spelletjes en verloting door de Zonnebloem,
zorgden voor gezelligheid. Ook de kleedjesmarkt heeft veel kopers en verkopers bij elkaar
gebracht en de Sport-contrainer zorgde, met deskundige hulp van Floris, voor activiteit voor
jong en oud. De plankjesdans was een mooie afwisseling op de middag.

Dodenherdenking - 4 mei:
Bij de Barchkerk en op de begraafplaats werden de slachtoffers herdacht die omgekomen
zijn bij oorlogen, door mooie teksten, kransen bij het monument en bloemen bij de graven
van de omgekomen soldaten in de oorlog van 1940-1945.
Encore zorgde voor mooie passende liederen bij de herdenking.
Zwerfvuildag
Ook dit jaar is er geen zwerfvuildag georganiseerd om de toegangswegen op te schonen.
Wanneer iemand dit voor een volgend jaar wil organiseren, meldt u zich dan bij Vereniging
Contact.

Fietstocht 10 juni.
Met de fietstocht hebben 135 mensen meegedaan.
Er waren 2 routes: 35 en 50 km, uitgezet door dhr. Henk Lubberdink.
De tochten waren prachtige routes door de omgeving van Barchem, richting Lochem /
Vorden/ Laren. De kleine pauze was bij biologisch boerenbedrijf de Vijfsprong, waar
iedereen een drankje en een snoepje kreeg. De grote pauze was bij fam. van der Wal, waar
een broodje hamburger werd klaargemaakt. Ook hierbij ontbrak een drankje niet.

Barchems feest
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

Preuverieje met uitslag Tuinkeuring
Preuverieje 9 november
Zaterdag 9 november 2019 vond op het Dorpsplein te Barchem de vijfde Preuverieje plaats.
Tien kramen met lekkernijen; bereid door zowel plaatselijke horeca alsook door de
organisatie, kookgroepen en zelfs twee tieners die dreuge wos en champignons in
bierbeslag serveerden. Er was volop diversiteit in drankjes en hapjes. Zo had bakkerij
Jansen speciaal erwtensoepbrood gebakken. Caroline Breman, Vera Molenkamp en
Annelies Blom serveerden Poke Bowl en gyoza's; de organisatie van het bevrijdingsfeest in
2020 deelde oorlogs-havermout-koekjes uit en ook waren er diverse Dorpskwissoepen
verkrijgbaar. Zal daar een vraag over worden gesteld op 5 juni 2020? Thea Esselink had als
altijd voor een heerlijk warme alcoholvrije vruchtendrank met specerijen gezorgd en het
dorpshuis tapte een mooi bokbier. Het wijnhuis laat zich raden en bij de koopclubs van de
Groene Jager kon men najaarskost proeven, waaronder hertenpastei en pompoensoep. Ook
eethuis De Kalenberg ontbrak niet met overheerlijke kipsaté.
De organisatie had een bakwedstrijd uitgeschreven "Wie maakt de beste Barchemse Bol".
De jury, bestaande uit Henk Luesink en Joke Regelink moest hartig en zoet met elkaar
vergelijken, dat viel uiteraard niet mee, maar zij hebben toch een keus kunnen maken.
Johanna Dijkman werd als winnaar uitgeroepen, zij had een overheerlijke bavaroisbol
gemaakt.
Op de voet gevolgd door Twan Brunsveld met een ronde petitfour chocomouse.
Tuinkeuring
De families Dijkman en Bannink (3x) hebben de mooiste tuinen van Barchem. Dat is het
oordeel van de keurmeesters van de Lochemse afdeling van Groei en Bloei. Afgelopen jaar
werden de tuinen driemaal door de keurmeesters beoordeeld. Tijdens de Preuverieje op 9
november jongstleden werden de winnaars bekendgemaakt.
Na drie keuringsronden bleven 39 tuinen over die verdeeld over vier categorieën meedongen
naar een prijs.
In de klasse grote tuinen ging de eerste prijs naar de familie Bannink, Scholtenhof 6. De
tweede prijs in deze categorie ging naar de familie Nijhof en Ten Brinke aan Ruurloseweg 35
en de derde prijs naar de tuin van familie Kamperdijk aan de Zwiepseweg 165a (Zwiep).
In de categorie kleine tuinen werd de familie Dijkman uit de Van Damstraat 10 eerste,
tweede de familie Lievestro (Eekvenne 27) en derde de familie Kiezebrink aan de Omloop 5.
Familie Bannink aan de Lochemseweg 7 had de mooiste tuin in de categorie speciale
tuinen. Tweede in deze categorie werd de familie Holland (Bergweg 4) en de familie
Schulenbarg (Beukenlaan 19) eindigde als derde.
Bij de categorie midden-tuinen werd de familie Bannink aan de Lochemseweg 6 ook eerste,
de familie Kok aan de Lochemseweg 19 tweede en als derde eindigde de familie Hilhorst
aan de Heidehoflaan 24. Tevens werd de familie Bannink aan de Lochemseweg 6 tot
algeheel winnaar uitgeroepen.
De prijzen werden beschikbaar gesteld door Vereniging Contact Barchem.

Vuurwerk
In samenwerking met voetbalvereniging SVBV is oud en nieuw georganiseerd.
’s Middags van 14.00 uut tot 18.00 uur op voetbalveld. ’s Nachts van 23.30 uut – 1.00 uur op
Dorpsplein.
Een afgezet gedeelte voor het gezamenlijk vuurwerk en voor het vuurwerk van de jeugd.
Vanaf 23.30 uur kwamen de mensen aangelopen en verzamelden zich op het plein om
samen het nieuwe jaar te beginnen. Veiligheidsbrillen werden uitgedeeld aan wie die nog
niet had. Middels een groot scherm van TV en Parts kon de tijd in de gaten worden
gehouden en de laatste seconden werden met z’n allen samen afgeteld. Klokslag 00.00 uur
ging een spectaculair vuurwerk de lucht in, afgestoken door 4 ervaren vuurwerkmannen.
Vele goede wensen werden elkaar toegewenst op het Dorpsplein. Met een drankje, een
oliebol of nieuwjaarsrolletje was het tot 1.00 uur gezellig het jaar 2020 beginnen. Door de
financiële bijdrage van de gemeente, de BOV en Contact en door het vele werk van alle
vrijwilligers van SVBV en Contact was het mogelijk dit evenement te organiseren. En het
bleek dat de vuurwerkvrije zone erg schoon was op 1 januari.

Belangenbehartiging:
Overleg met:
1. Barchschole: Koningsdag, Palmpasen, Paasvuur, Barchems Feest,
Speeltuinvereniging, kook- en knutselcursus.
2. Gemeente.
Geregeld overleg met gemeente met kernambtenaar Appie Baas en
Kernwethouder, dhr. Bert Groot Wesseldijk.
Verder hebben alle werkgroepen regelmatig overleg met ambtenaren van de
gemeente.
3. Andere verenigingen Barchem:
Centraal Bestuur
Speeltuinvereniging.
De Soos, WoonPlus, Zonnebloem met Barchems Feest.
4. Politie. Woningbouwvereniging Viverion.
Er is overleg geweest met de politie over de veiligheid van wonen in Barchem.
Met Viverion over de staat waarin de huurhuizen van Barchem verkeren.
5. Lid van vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.
a. De DKK heeft ondersteuning gegeven bij het realiseren van Dorpsplan 2.
b. Het bestuur heeft een spel gespeeld over de positie van Contact in Barchem
en waar we als bestuur naar toe willen.
6. Andere dorpsraden van de gemeente Lochem.
7. Provincie Gelderland
Vergunningaanvraag optocht Barchems feest
Werkgroep verkeer i.v.m. provinciale wegen in Barchem
Activiteiten in Stelkampsveld/ bomenkap/ stikstofbeleid/ zonneparken:
Vereniging Contact neemt in deze zaken geen inhoudelijk standpunt in, maar wil er
op toezien dat de regels gevolgd worden en de inwoners van Barchem tijdig
geïnformeerd worden waar nodig is.

SCW:
Vorig seizoen werden de knutsel- en kookcursussen volgemaakt met als laatste activiteit bij
het knutselen, het versieren van een Palmpasen stok. Er kwamen 52 kinderen om te
versieren.
Dit seizoen is er weer een vol programma bij de knutsel- en kookclub.
Er zijn twee groepen voor knutselen: van 4 t/m 10 jaar: ca. 16 kinderen per groep
Er zijn twee groepen voor koken: van 11/ 12 jaar: 7/8 kinderen per groep
Kokkepot: eten en koken voor alleenstaanden. Telkens een volle zaal gasten: ca.24 mensen.
Jeugd:
De jeugd van 10 t/m 14 jaar is uitgenodigd voor deze activiteiten..
Er waren 5 activiteiten speciaal voor deze doelgroep.
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 van de mensen van deze groep.
Dorpsplan 2:
Om aan de plannen uit het dorpsplan te werken zijn werkgroepen gevormd
Sport
Recreatie & Toerisme
Verkeer & Veiligheid
Voorzieningen en zorg
Wonen
Zij proberen de plannen uit het dorpsplan te verwezenlijken.
Vrijwilligerspresentje:
Alle 160 vrijwilligers ontvingen dit jaar in november een chocoladeletter C met een bedankje
in dichtvorm.
Hiermee kom ik aan het eind van het jaarverslag 2019. Alle vrijwilligers en anderen die het
jaar hebben doen slagen op alle onderdelen, hartelijk dank hiervoor.

Gerry te Walvaart- Krabbenborg.
Secretaris Vereniging Contact Barchem

Voorzitter Gert Tessemaker
d.d. 7 december 2020

