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Notulen van de 51ste  OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
op woensdag 27 maart 2019 in  dorpshuis ‘t Onderschoer. 
 
Aanwezig:  36 personen 
 
 
A.m.k.: Bert Nijenhuis 
 
1 Opening: 20.05 uur. Gert Tessemaker heet iedereen van harte welkom. Welkom aan ereleden 

Johan Saaltink en Henny Wildschut, en aan kernwethouder Bert Groot Wesseldijk en 
ideeënmakelaar Appie Baas. 
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Vaststellen notulen vorige vergadering, 6-3-2018 
De notulen worden zonder op/ aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Benoeming Henny Wildschut als erelid van vereniging Contact op 4 jan. j.l. 
In bestuurskring is overlegd en besloten dat Henny, met dank aan al haar werk voor Contact en 
Barchem, als erelid te benoemen. 
De vergadering stemt in met deze benoeming. 
 

4 Jaarverslagen 2018  
Secretaris  Gerry te Walvaart vertelt over de activiteiten a.d.h.v. foto’s.  Aansluitend aan de 
notulen het volledige jaarverslag. 
Vereniging Contact heeft heel veel activiteiten te organiseren per jaar.  
Dat blijft een aandachtspunt en daar hebben we veel mensen voor nodig. 

                                
Penningmeester  Arjan Wanschers geeft toelichting op de cijfers over het jaar 2018. 
Voor jubileumjaar 2018 zijn extra uitgaven begroot en uitgegeven. 
Geld dat Contact ontvangt voor bepaalde onderdelen, worden ook gereserveerd voor die 
onderdelen, zoals SCW en DOP. 
Jannie Dinkelman en Joris Spiekker hebben als kascommissieleden de financiën bekeken en 
Jannie vertelt dat alles er keurig uitzag en alles goed was na te kijken. 
Jannie Dinkelman is aftredend kascommissielid. Joris Spiekker  volgend jaar nog een keer en 
Ineke Wijngaard wil als 2de kasconmmissielid toetreden. 
De ledenvergadering verlenen decharge voor het uitgevoerde financiële besluit. 
 

5 Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar:  Wilfried ten Brinke, Henk Essink, Gea Teunissen 
De vergadering stemt in met applaus. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Edwin Nijhof, Henny Wildschut, Jarno Koeleman     
Edwin: na 9 jaar: Gert bedankt Edwin voor zijn inzet, met name voor het BF, jeugd, geluid. Met 
veel enthousiasme verrichtte hij zijn taken. 
Jarno Koeleman wordt bedankt voor zijn inzet in de 5 jaren en Jarno was in verschillende 
commissies actief, zoals het BF, werkgroep wonen, de 4 mei herdenking. Er kon altijd met alle 
activiteiten een beroep op hem worden gedaan. 
Henny wordt bedankt voor haar rol als voorzitter en het enthousiasme, waarmee zij andere 
mensen inspireert.  
Zij ontvangen alle 3 applaus en een rododendronplant.  
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Bert Gr. Wesseldijk bedankt alle drie mensen voor hun enorme inzet voor Barchem en bedankt 
hen met een schaal lekkere streekproducten. 
Henny bedankt iedereen voor het vertrouwen in haar gesteld en voor de gezelligheid waarmee zij 
haar taak heeft kunnen volbrengen.  
 
 Nieuwe bestuursleden:                                       
Door het bestuur voorgestelde kandidaten: 
Jan Visschers: Jan stelt zich voor aan de vergadering en hoopt dat er nog mensen bij komen om 
de drie mensen te vervangen. De vergadering stemt in met applaus, zodat Jan als bestuurslid 
wordt aangesteld. 
 
2 vacatures  
We hopen dat er jonge mensen zich melden om zitting te nemen in het bestuur. 
 
Om de verhouding mannen/ vrouwen binnen het bestuur goed te houden zijn we op zoek naar  
vrouwen.    
Daarom vragen we vrouwen v.a. 18 jaar om zich in te zetten voor Vereniging Contact.  
Natuurlijk zijn ook actieve mannen van harte welkom in het bestuur. 
 

6 Jaarprogramma 2019: 
Palmpasen, Paasvuur, Koningsdag, Dodenherdenking, Fietstocht, Barchems Feest en 
dit jaar ook Preuverieje met prijsuitreiking van de tuinkeuring  
Programma Barchems Feest 
Wo.: seniorenmiddag en aansluitend muzikale opening met Crescendo 
        Programma seniorenmiddag: gezamenlijk eten, gedeeltelijk playback, verder andere invulling 
Do.: playbackshow: op dit moment 10 aanmeldingen: aansluitend band Take2 
Vr. Kinderspelen, kermis, ’s avonds band Kabaal 
Za. Optocht met showorkest, vogelschieten, klepelschieten, prijsuitreiking en band Hertogh met DJ 
 

7 Jaarverslag Dorpsplan 2 : 
Werkgroepen zijn hard aan het werk gegaan met de uitvoering van dorpsplan 2 
          Sport: Henny Wildschut:  heel ambitieus van start: alle verenigingen zijn  gevraagd voor 
samenwerking voor BTW regeling. Vanuit Diepenheim regeling gemaakt voor BTW teruggave. 
Verenigingen uit Barchem hadden geen interesse hierin.  
Ook zijn de sportverenigingen gevraagd om samente werken om meer Barchemers aan het 
sporten te krijgen. Ook hier was geen animo voor.  
Misschien gaat het in 2019 lukken om ideeën te ontwikkelen. 
           Toerisme & Recreatie: Aart Veenbrink: Barchem wandeldorp ontwikkelen met 4 nieuwe 
wandelroutes die aansluiten aan bestaande routes. Deze aanpassingen kosten veel geld. Contact 
met Achterhoek Toerisme voor deze aanpassingen. Een TOP ( toeristisch Overstap Punt) 
realiseren op Dorpsplein. 
            Verkeer en Veiligheid: Ton Eikelenboom: 25 okt. 2017 begonnen met werkgroep. 
Begonnen met onderhoud trottoirs, bebording. Bij inventarisatie waren veel mensen die onveilige 
plaatsen aanwezen, chicanes aan Ruurloseweg en Lochemseweg, te snel rijden op Zwiepseweg,  
Ambitie: centrum Barchem verkeersluw maken. Er is onderhoud gepland voor 2021 aan kern 
Barchem. Gemeente wil helpen provinciale wegen in bezit te krijgen, zodat de wegen aangepast 
kunnen worden om verkeersluw te maken. 
Kan er in 2019 een inventarisatie gedaan worden voor problemen/ wensen voor kern Barchem en 
Zwiep. Hier zal aan gewerkt worden. Enquête plaatsen op site Contact en vermelden via facebook, 
huis-aan-huis bladen? 
Zwieps Belang is gevraagd om mee te werken, maar die hebben geen behoefte om samen te 
werken.  
Er zijn verschillende buurtinitiatieven in Barchem, maar graag met de werkgroep verkeer af- 
stemmen, zodat er samengewerkt kan worden en niet langs elkaar. 
Opmerking uit zaal: Toon Harkingspad is in slechte staat. 
           Voorzieningen: Betsie Kamperman, BarchHulp, ondersteuning bij praktische problemen: 
klusjes, vervoer, hulp computer, enz.  
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Werkwijze: vraag naar bv. coördinator,  binnen 24 uur antwoord naar persoon, 
Bezig met: welke klussen, financiële vergoeding, werkwijze uitvoering klussen,  
Aanvraag subsidie, hulp van SWL, wat is nodig voor vrijwilligers, hoe zit het met verzekering, 
coördinatie? Wat kan gemeente betekenen hiervoor? 
           Wonen: Wilco Weernink: Heeft even stil gelegen door bezwaren voor slotfase Zuiydzicht. 9 
jan. is plan goedgekeurd en nu kan er gekocht worden ( ontwikkelaar Paul Harddonk Bouw) 
Plannen zijn een jaar oud en moeten herijkt worden. Daar wachten we op. Ontwikkelaar laat niets 
van zich horen. Kavels zijn ingedeeld door gemeente en kunnen in verkoop.  
Ook bezig met huurwoningen. Met wethouder gesproken over verwaarlozing van woningen. 
Bewoners kiezen er voor om geen onderhoud te laten doen aan hun woning, i.v.m. overlast door 
verbouwing en de te verwachten huurverhoging. Andere mensen ergeren zich aan deze 
verwaarlozing, maar daar kan de werkgroep niets aan doen. 
Werkgroep probeert aan tafel te komen met Viverion. 
Energietransitie: werkgroep geeft geen advies over verduurzaming, maar wil wel mensen 
verwijzen naar deskundigen. 
 
Aart vindt het geweldig dat veel mensen van de werkgroepen veel werk doen naast hun dagtaak. 
Aart bedankt ook de wethouder voor het meewerken van de gemeente. 
 
Aart maakt bekend dat er een groepje van 6 mensen bezig is met energietransitie. 
Zonne-energie: Op gebouw ’t Onderschoer kunnen min. 300 zonnepanelen geplaatst worden. 
Er kan een energiecoöperatie gestart worden. Ook voor mensen die zelf geen zonnepanelen 
kunnen of willen plaatsen.  Er zijn nog wel mensen nodig die mee willen helpen in deze groep. 
Aanmelden kan bij barchemenergie@barchem.com 
 

8 Rondvraag: Jannie Dinkelman: afvalplein is rommelig rond de containers, ligt afval naast. Circules 
Berkel is aanspreekpunt. 2 keer per week komt Circules Berkel langs en ruimt het op. Handig is 
om een foto te sturen naar Circules Berkel. 
 

 Pauze: 10 minuten 
 

  
 Na de pauze gaan we in gesprek met de wethouder. De werkgroepen hebben vragen 

aangeleverd. 
 Aart Veenbrink ( coördinator werkgroepen) vindt het fijn dat de afstand tot de gemeente klein is en 

we goed contact hebben. 
 

 
 

De werkgroep Voorzieningen & Zorg werkt een projectplan uit als basis voor verdere gesprekken met 

de gemeente met de onderliggende hoop en verwachting dat er geld vrij komt voor een coördinator voor 

BarcHulp (ondersteuning door vrijwilligers voor ouderen en andere hulpbehoevenden) 

Vraag is derhalve:  

1- of er kans is op beschikbaarheid van financiële steun voor een projectcoördinator (deze vraag is 

eerder gesteld, de werkgroep wil graag iets hoopgevends horen) 

Reactie Wethouder:  BarchHulp: niet de bedoeling om professionele zorg over te nemen. In 

Almen wordt gewerkt met zorgcoördinator. Dit is een betaalde baan voor een nader te 

bepalen aantal uren. Iemand die bekend is met de mensen en situatie ter plaatse. Plaats 

tussen professionals en inwonenden. Heeft goed gewerkt in Almen en is een goed idee om 

dat op meer plaatsen in te zetten. In kadernota is dit ingebracht en komt daarna in 

raadsvergadering. Gemeente gaat komende tijd aan de slag met inventarisatie van Almen 
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en bekijken waar dit ook kan gaan werken. Aantal uren is te overleggen naar gelang de 

behoefte is in een dorp of kern. 

De werkgroep Wonen is nog zeer gefixeerd op Barchem Zuid en beraadt zich voorts op nieuwe ambities 

voor de huursector. 

Zij en anderen stelden in dit verband de volgende vragen: 

1- 9 januari is het nieuwe bestemmingsplan Barchem Zuid definitief geworden, waarom duurt het zo lang 

voordat de kavels weer in de verkoop komen. (inmiddels is een aantal optanten afgehaakt!). 

Aanpassingen geweest om de nieuw te bouwen woningen niet te dicht op bestaande tuinen te 
plaatsen. Kavels zijn nu geprijsd en staan op de site. Eén kavel ( 2 onder 1 kap)gaat de 
gemeente zelf uitgeven. Het ligt nu klaar en mensen kunnen kavels bekijken en kopen. 

Als mensen via Contact gaan kopen bij de projectontwikkelaar ontvangt  Contact € 1000,00 per 
woning. 

2- Niet of nauwelijks onderhouden voortuinen (bijv. Kerklaan)  geven een straat een negatieve uitstraling 
en is bij veel mensen een doorn in het oog. Kan de gemeente optreden? Deze vraag is ons diverse 
keren gesteld door Barchemers. Lijkt  goed dat de wethouder daar in het openbaar een antwoord op 
geeft. Bij Viverion lijkt handhaving op dit punt geen prioriteit te hebben. 

Wethouder kan daar niets aan doen, maar wethouder wil wel meewerken om contact te krijgen 
met Viverion. Slecht onderhoud tuinen, proberen in gesprek te gaan met mensen. Viverion 
heeft wel mogelijkheden om actie te ondernemen, maar dan moet het wel heel slecht zijn. 

Misschien met SWL in gesprek om verpaupering bespreekbaar te maken.  

Recent is er een groepje gestart om te bezien of er in het kader van de energietransitie eerste stappen 
zijn te maken in Barchem. Men oriënteert zich nu eerst op de mogelijkheid van een energiecoöperatie in 
het kader van zonne-energie met behulp van de Postcode regeling.  

In het kader van de energietransitie spelen daarnaast de volgende vragen: 

3- De gemeente Lochem steekt tijd en geld in het project "Gasvrij Laren". In hoeverre worden de 
ervaringen aldaar gedeeld met de andere kernen en op welke manier kunnen andere kernen 
meeliften? 

Energietransitie in bestaande bebouwing is een dilemma om uit te voeren. Liander heeft veel 
gegevens van woningen. In de komende jaren moeten veel mogelijkheden uitgezocht worden 
die mogelijkheden bieden om energie te besparen. Gemeente moet binnen half jaar een plan 
maken om gemeente te verduurzamen. Zal een project worden van ruimtelijke ordening. 

Gemeente wil dorpskernen wel informeren over mogelijkheden waarmee de gemeente bezig is. 

Mensen kunnen ook kijken wat zelf gedaan kan worden en info kan verkregen worden bij 
Lochem Energie.  

4- Een vervolgvraag daarop zou kunnen zijn of het zinvol is dat Barchem zich -net als Laren- ook gaat 
aanmelden bij Wijk-van-de-toekomst. 

Gemeente kan niet in alle wijken/ kernen een pilot starten. Wanneer het mogelijkheden biedt 
kan Barchem zich aanmelden. 
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5- Heel Nederland lijkt wel aan de groene energie te willen maar niemand wil een windmolen in de 
buurt...... Onlangs in het nieuws: Rijk "dreigt" locaties windmolenparken en zonneweiden aan te 
wijzen als gemeenten en provincies blijven dralen.  Ligt de gemeente op koers ten aanzien van het 
energiebeleid? Heeft de gemeente Lochem locaties voor windmolens in beeld?   

Er zijn wel locaties in beeld en gemeente kijkt ook naar locatie voor kleinere windmolens. 

Gemeente heeft opdracht om in 2030 energieneutraal te zijn: dan zijn nodig: 430 ha 
zonnepanelen en 2000 windmolens. Er zijn ook bedrijven/ partijen die bezig zijn met waterstof 
en gemeente wil daar mee samen werken. Veel velden zijn landbouwgronden en de agrariërs 
vragen die vergunning aan.   

 Zuinig omgaan met energie is de eerste en eenvoudigste stap, waarbij de Gemeente het goede 
voorbeeld moet geven. Bijvoorbeeld: bij alle openbare gebouwen (gemeentehuis, scholen, dorpshuizen) 
de verwarming één graad lager. Winkels verplichten de buitendeur te sluiten. Straatlantaarns niet 
(allemaal) de hele nacht laten branden (of voorziening van bewegingssensoren). 

Openbare verlichting wordt nu altijd vervangen door led-verlichting: dat gaat met straten en 
blokken tegelijk. Als Barchem in de planning staat,  zullen we dat in de notulen kunnen lezen. 

 
 
 
Voorzitter bedankt Aart Veenbrink, Bert Groot Wesseldijk en Appie Baas voor hun inzet en betrokkenheid. 
 
Sluiting: 22.30 uur: Gert bedankt iedereen voor de komst. 
 
Jaarverslag 2018 van de secretaris. 
Openbare Ledenvergadering – 6 maart  2018 
De 50ste ledenvergadering werd gehouden op  6 maart. Tijdens deze vergadering waren 54 personen 
aanwezig.  
Er was iets lekkers bij de koffie i.v.m. jubileumjaar en later op de avond waren er nog hapjes. 
Na de gebruikelijke agendapunten zoals de notulen en de jaarverslagen vindt de bestuursverkiezing 
plaats.  Mieke Schoolen  neemt na 6 jaar afscheid als bestuurslid. Zij is bedankt voor haar inzet en zij 
heeft een cadeautje ontvangen. 
Aart Veenbrink en Aloys Hummelink  zijn herkiesbaar en worden voor 3 jaar herkozen.  
Als nieuwe bestuursleden zijn Laurens Molenkamp en Gert Tessemaker voorgesteld en gekozen als 
nieuwe bestuursleden van vereniging Contact. 
De voortgang van dorpsplan 2 werd verteld en ook het programma voor het Barchems Feest 2018 komt 
ter sprake. 
Het nieuwe plan Zuydzicht wordt gepresenteerd door Stefan Weghorst van PHB Deventer. 
 
Na de pauze gaan we in gesprek met de kernwethouder Mevr. Trix van der Linden. Verschillende 
onderwerpen zoals glasvezel in het buitengebied, het klimaatakkoord, slechte staat van trottoirs, 
onveiligheid van fietsers in kern, staat van huurwoningen, bermbeheer,  kwamen aan de orde. 
 
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. 
 
Palmpasenoptocht en ‘gouden’ eieren zoeken: 25 maart 
De grote groep kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden vormde een mooie optocht 
van de Barchkerk naar de Kale Berg. 
De meeste kinderen droegen een prachtige versierde Palmpasenstok. 
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In het bos waren de eieren verstopt door 2 paashazen, die hulp kregen van de ouderraad en Contact. Dit 
jaar waren in elke unit zelfs 2 gouden eieren verstopt. De vinders hiervan werden beloond met een 
chocolade-paashaas. 
Ook kregen alle kinderen een chocolade ei, omdat ze zo goed hun best hadden gedaan.  
  
Paasvuur 1 april.  
Een geweldige groep schoolverlaters  hebben de mensen opgeroepen naar het paasvuur te komen. De 
jongens en meisjes hebben met fakkels een rondje door Barchem gelopen om zo de mensen te 
attenderen op het paasvuur. Het was een gezellige tocht en eindigde bij ’t Onderschoer. 
Daar startte de optocht met nieuwe fakkels en met veel meer mensen naar de Molenweg. 
De berg hout aan de Molenweg werd in brand gestoken door de schoolverlaters met hun fakkels, maar 
het was dit jaar lastig om de vlam er goed in te krijgen. Zelfs een bladblazer moest er aan te pas komen 
om het vuur aan te blazen. Toch is de hele berg hout goed opgebrand. 
 
Koningsdag 27 april. 
Het Dorpsplein was een geweldige plek om de verjaardag van de Koning te vieren. 
De ballonnen gingen de lucht in na het Wilhelmus, gespeeld door Crescendo. 
Na het huldigen van de ‘nieuwe’ lintjesdragers Jo en Herman Nijenhuis en Gerry te Walvaart, werd met 
een glas champagne de middag geopend. 
Verschillende kraampjes met hapjes, drankjes, spelletjes en verloting zorgden voor gezelligheid. Ook de 
kleedjesmarkt heeft veel kopers en verkopers bij elkaar gebracht en de Contrainer zorgde, met 
deskundige hulp van Floris, voor activiteit voor jong en oud. 
De plankjesdans was een mooie afwisseling op de middag.  
De prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd is zaterdag 25 aug. tijdens de andere uitslagen van optocht 
e.d. 
 

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. 
Crescendo zorgde voor mooie passende muziek bij de herdenking. 
Een uitgebreid verslag en foto’s op www.contact-barchem.nl 
 

Fietstocht 21 mei. 
Met de fietstocht hebben 125 mensen meegedaan.  
Er waren dit jaar 3 routes: 15, 35 en 51 km., zodat ook  kinderen mee konden fietsen. Dat hebben 
inderdaad een aantal kinderen gedaan. 
Alle tochten waren prachtige routes door de omgeving van Barchem, richting Ruurlo en Borculo. In de 
pauze werden er 3 vragen gesteld, waarmee een prijs gewonnen kon worden. 
Na de tocht kon er op het terras van In de Groene Jager gesmuld worden van lekkers saté. 

 
Gouden Barchems feest met Koninklijk randje 
 
Zaterdagmiddag 25 augustus kwam de burgemeester de van gemeente Lochem,  
Sebastiaan van het Erve, om vereniging Contact te feliciteren met het 50 jarig jubileum.  
Ook bracht hij een Koninklijke Erepenning met daarbij behorende oorkonde mee, die was aangevraagd 
door het huidige bestuur. Aan alle voorwaarden was voldaan, zodat  
de Koninklijke Erepenning aan de vereniging Contact werd toegekend.  
Een belangrijke voorwaarde is de onderlinge saamhorigheid waarvoor vereniging Contact zorgt door zijn 
activiteiten en belangenbehartiging in Barchem en omstreken.  
Veel mensen zijn betrokken geweest en zijn nog betrokken bij veel zaken, die Barchem aangaan, zodat 
het een bruisend en leefbaar dorp blijft. Dat was wel te zien in de optocht.  
Ruim honderd kinderen en volwassenen hadden veel werk gemaakt van hun wagen of loopgroep. Actuele 
onderwerpen als de “glasvezel, goed contact”  en  “Heel Holland bakt”  als wat algemene onderwerpen, 
zoals Circus en de zomer van 2018 waren prachtig uitgebeeld.  
Ook was er een speciale jubileumwagen van “50 jaar Contact”, gemaakt door 23 (ex) bestuursleden van 
deze vereniging. Karikaturen van erelid Johan Saaltink en kernwethouder  
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Bert Groot Wesseldijk stonden op de wagen waarop verder alle activiteiten van 50 jaar Contact waren 
uitgebeeld. 
De eerste prijs voor de wagens ging naar Pirates of Zuydtzicht waar een boot met piraten veel technische 
snufjes liet zien. Deze wagen verdiende ook de publieksprijs. Bij de met de selfiestick in tegenstelling tot 
de vroegere camera op statief door de jongens uitgebeeld loopgroepen ging de eerste prijs naar Kiek’n 
Selfie, waar de meisjes foto’s maakten. 
Het was een mooie optocht op de zaterdagochtend. De dagen er voor waren al vol muziek, cabaret en 
dans. Na de muzikale opening op dinsdagavond werden de senioren op woensdagmiddag getrakteerd op 
een optreden van het Brook Duo en op lekker eten en drinken. ’s Avonds traden de ‘Enge Buren’ op, 
evenals op donderdagavond. Met hun geweldige muzikale talenten, typetjes en mimiek hebben deze 3 
mannen honderden mensen een geweldige avond bezorgd. Daarna kon gedanst worden en ook op 
vrijdagavond ging het dak er af bij dorpshuis ’t Onderschoer met de bands ‘Switch”en de  “Millennium 
Showband”. 
Overdag was er een voorstelling voor de kinderen en ging de kermis open, waar de kinderen o.a. konden 
draaien, botsen, touwtje trekken, ballengooien, snoepen en zich laten schminken. 
Op zaterdagmiddag werd na het uitreiken van de Koninklijke Erepenning een beeld onthuld, die gemaakt 
werd voor het 50 jarig jubileum door de Barchemse kunstenares Lineke Bosch-Heckman. Een beeld, 
voorstellende een groep mensen, die de saamhorigheid van Barchem uitbeeld. Na dit officiele gedeelte 
loste de burgemeester het eerste schot met vogelschieten. 
Daarna schoot het ‘oude’ koningspaar het volgende schot, waarna de strijd losbarstte om nieuwe koning, 
koningin of prins of prinses te worden. Het werd een echt spektakel door de regen- en hagelbuien. Het 
was een hilarisch gezicht hoe alle mensen een droog heenkomen zochten. Een groep mensen hield 
zichzelf droog onder een stuk plastic, waarmee ze zelfs samen naar de bar konden komen. Een echt 
voorbeeld van saamhorigheid en samenwerken in Barchem.  Maar er kan maar één iemand 
schutterskoning worden en dat werd deze middag Herman Bannink. Bij de jeugd ging werd de vogel er af 
geschoten door Morris Nijkamp en hij is het komende jaar de schuttersprins. 
Na nog enkele buien kwam bij de vrouwen ook de vogel naar beneden en Erna Griemelink werd hierdoor 
de schutterskoningin. Meteen daarna werden de prijzen van optocht en klepelschieten uitgereikt en werd 
het nieuwe koningspaar met hun prins gehuldigd. 
Het feest ging nog tot laat door met muziek van de band ‘Joint Adventure’ en d.j. Ronny. 
Zondag was er een extra jubileumfeestdag met gebakken eieren, pannenkoeken, en muziek van het 
Brook Duo, de Barchkapel en van de Tijdbrekers. 
En toen kwam aan deze jubileum feestweek een eind. Een geweldig Barchems feest met een gouden 
randje.  
 
Tuinkeuring. 
De uitslag van de tuinkeuring is dit jaar gedaan tijdens de fair in de Barchkerk. 
De foto’s werden getoond van de mooie tuinen en de prijzen werden uitgereikt. 
Bij de speciale tuinen ging de eerste prijs naar Lochemseweg 7, 
bij de kleine tuinen naar van Damstraat 10, 
bij de midden tuinen naar Heidehoflaan 24, 
en bij de grote tuinen naar Lochemseweg 6 
 
 
Eerste Barchemse Dorpskwis een succes! 

Vrijdag 9 november was de Barchemse Dorpskwis, een kwis voor Barchem-Zwiep-Nettelhorst. 32 teams 
hadden zich ingeschreven voor de Dorpskwis. Het inschrijfgeld voor de teams kon laag blijven mede door 
een bijdrage van Fonds 1819. De weken voorafgaand aan de kwisavond werd de spanning al een beetje 
opgevoerd. De teams kregen alvast wat opdrachten zoals het inleveren van een teamfoto, opsturen van 
een filmpje waarin de oudste en de jongste deelnemer van het team samen een fortnite dansje doen.  
Om klokslag 19.00 uur werden de 32 teamcaptains, die het kwisboek mochten ophalen, “losgelaten”. Met 
als tip eerst te kijken welke doe-opdrachten er waren en op welke tijdstippen. Tijd speelde een grote rol. 
Teams moesten o.a. om precies 20.30 uur kijken hoeveel tractoren er bij Nijenhuis in Zwiep buiten 
stonden. Tja, hoorden de speelgoedtractors er ook bij en is er niet net nog 1 voor 20.30 uur weggehaald? 
Verder was er een heus theorie examen en werd de kracht getest tijdens het hangen aan de ringen. Op 
gevoel moest er een bouwwerkje van lego in elkaar gezet worden door een teamlid. Bij de mamma-
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appelsap opdracht mocht een teamlid raden welk woord of welke zin verpakt zat in een lied. Het pak 
bloem? Dat was een tip om in huis te hebben. Want de opdracht was om tijdens het inleveren van het 
boek ook 10 bolussen in te leveren.  
Alle teams zijn op locatie bezocht door twee commissieleden. Het was mooi om te zien hoe druk iedereen 
bezig was met het oplossen van de vragen. Want naast de doe-opdrachten moesten er ook nog ruim 100 
vragen gemaakt worden. Die gingen over sport, politiek, Barchem-Zwiep-Nettelhorst, muziek etc. etc. Alle 
hulpmiddelen en hulplijnen werden ingeschakeld. Om 23.30 uur moesten de boeken weer ingeleverd 
worden. Alle boeken waren op tijd binnen. De commissie is nu bezig om de boeken na te kijken.  
 
Prijsuitreiking Dorpskwis 
Op 4 januari was de prijsuitreiking tijdens een feestelijke (nieuwjaars) bijeenkomst.  
In de feestelijk versierde sportzaal werden tijdens een avondvullend programma de prijzen uitgereikt. Ook 
werden van verschillende vragen de antwoorden gegeven en waren op een groot scherm de dansjes en 
foto’s van alle deelnemende groepen vertoond. 
 
Toekenning Erelid aan Henny Wildschut. 
Op 4 januari werd, tijdens de prijsuitreiking, Henny Wildschut-Arendsen Raedt benoemd als erelid van 
Vereniging Contact. Door haar enorme inzet voor de vereniging en de manier waarop zij anderen 
enthousiast maakt voor de vereniging worden veel activiteiten georganiseerd en is dorpsplan 2 in de 
uitwerkende fase. 
Hiervoor ontving zij een oorkonde en een gegraveerde wijnkaraf met glas. 
 
 
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 Mevr.Trix van der Linden, nu Bert Groot Wesseldijk. 
Verder hebben werkgroepen verkeer en wonen regelmatig overleg met ambtenaren van de gemeente. 
 
 
2. Andere verenigingen Barchem: 

Centraal Bestuur  
Speeltuinvereniging. 
De Soos, WoonPlus, Zonnebloem met Barchems Feest. 
 

3. Politie. Woningbouwvereniging Viverion. 
       Er is overleg geweest met de politie over de veiligheid van wonen in Barchem. 

       
4. Lid van vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. 

De DKK heeft ondersteuning gegeven bij het realiseren van Dorpsplan 2. 
alsook de Gelderse Sportfederatie. 
   

5. Andere dorpsraden van de gemeente Lochem. 
 
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. 18 kinderen per groep 
Er zijn twee groepen voor koken: van 11/ 12 jaar: 8 kinderen per groep 
 
Kokkepot: eten en koken voor alleenstaanden op de eerste donderdag van elke maand. Telkens een volle 
zaal gasten: ca.24 mensen. 
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Jeugd: 
De jeugd van 10 t/m 14 jaar is uitgenodigd voor deze activiteiten.. 
Er waren activiteiten speciaal voor deze doelgroep. 
11 februari: schieten, breakdance, lasergame in ’t Onderschoer. 
17 juni: segway en quad rijden op rijbaan van ruitervereniging 
31 oktober: Halloween bij ‘t Onderschoer 
11 november: naar skyzone in Doetinchem 
 
Computercursus. 

Er was uit Barchem geen interesse. 
 
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 
Wonen 
Zij proberen de plannen uit het dorpsplan te verwezenlijken. 
 
Hiermee kom ik aan het eind van het jaarverslag 2018. Alle vrijwilligers en anderen die het jubileumjaar 
2018 hebben doen slagen op alle onderdelen, hartelijk dank hiervoor. 
 
 
Gerry te Walvaart- Krabbenborg. 
Secretaris Vereniging Contact Barchem 
 


