
Verenigingsleven 
in Laren-Zuid

De verenigingen die gereageerd hebben zijn:
• Centraal Bestuur Barchem

• Barchemse 4daagse

• De Bargkapel

• Begrafenisvereniging Barchem

• Bejaarden Sociëteit Barchem

• Groep ‘Bello 56’ Barchem 

• Volleybalvereniging BVC’73

• Vereniging Contact Barchem

• Muziekvereniging Crescendo

• Gymnastiekvereniging DOS

• Wandelsportvereniging DOS

• Zangvereniging Encore

• Jeu des Boules Barchem

• Kegelen in Barchem

• Klootschietvereniging De Heksenkring

• Nettelhorst Belang

• Gemeenschapscentrum ’t Onderschoer

• Ouderraden De Barchschole

• Ruitersportvereniging Barchem

• Schietsportvereniging De Groene Jager  

Barchem

• Voetbalvereniging  SVBV

• Stichting Vrienden Woonplus Barchem

• Toneelvereniging Ons Genoegen Barchem 

• Troika Volksdansgroep

• Vrouwen van Nu, afdeling Barchem

• Wiej Schotst Vedan

• De Zonnebloem, afd. Barchem

• Belangenvereniging Zwiep

• De Bergmenners

Hier een overzicht van de bijdragen van de verenigingen zoals wij die, op onze oproep, binnen-
gekregen hebben. Onze oproep bestond uit het aanreiken van een stukje uit de geschiedenis van 
de vereniging. Zoals de oprichting, eerste bestuur, hoogte/dieptepunten, de huidige stand van 
zaken, aangevuld met fotomateriaal.  Dit betekent niet dat het overzicht compleet is. Verenigin-
gen die niet gereageerd hebben, konden we natuurlijk niet opnemen.  Wij hebben deze bijdragen 
in verband met de ruimte soms enigszins bewerkt. 
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Dos in 1960.
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Het bestuur in 
2017:
vlnr: Henk Lue-
sink, Inge klein 
Brinke, Ron 
Menop, Ab 
Hamer, Gerda 
van de Scheur, 
Marion van 
Beelen, Christa 
Keppels, Eddy 
Brinkman,

 Centraal Bestuur Barchem

 Centraal Bestuur Barchem is een ietwat bijzon-

dere vereniging die geen personen van vlees en 

bloed als lid heeft, maar Barchemse verenigingen.

Zij vervult een overkoepelende functie voor de 

aangesloten verenigingen.

Om te voorkomen dat verenigingen elkaar op 

dezelfde momenten met activiteiten in de weg 

zaten, werd in 1969 door de Barchemse vereni-

gingen besloten tot oprichting van een vereni-

ging die dit coördineerde. Dat werd “Centraal 

Bestuur Barchem”. Van iedere vereniging neemt 

bij toerbeurt een lid een aantal jaren deel in 

het bestuur van het Centraal Bestuur Barchem. 

Voor deze roulatie is een rooster vastgesteld. Het 

bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar; 

eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenverga-

dering.

Activiteiten worden door de verenigingen bij 

het Centraal Bestuur Barchem aangemeld voor 

plaatsing op de centrale agenda. Knelpunten qua 

bijvoorbeeld wedstrijden, lokale inzamelingsac-

ties, ophalen donateursgelden etcetera, worden 

dan snel zichtbaar. Het Centraal Bestuur neemt 

in die situaties contact op met de betre!ende 

verenigingen om te proberen om één van de op 

dezelfde tijdstippen geplande activiteiten te laten 

verplaatsen. Vaak lukt dat en voorkomt men dat 

men in elkaars vaarwater zit of dat Barchem in 

dezelfde week wordt overspoeld door inzame-

lingsacties.

Naast de Centrale Agenda wordt het veelgelezen 

kwartaalblad “Barchberichten” onder auspici-

en van Centraal Bestuur gemaakt, gedrukt en 

verspreid. Dit blad, dat dus al ruim 50 jaar bestaat, 

kent een oplage van ruim 800 exemplaren. Alle 

inwoners van Barchem ontvangen “Barchbe-

richten” in de bus. Wie wil kan in plaats van de 

papieren versie een digitale versie ontvangen. 

Het blad bevat naast de centrale agenda nieuws 

en publicaties van de Barchemse verenigingen.

Van de inwoners van Barchem wordt een 

kleine bijdrage in de kosten van Barchberichten 

gevraagd; deels gebeurt dit nog contant met 

de voor Barchemers bekende “envelopjes” die 

huis-aan-huis op naam worden rondgebracht of - 

sinds enige jaren - met een automatische incasso.

Om het 50e jubileumjaar van “Barchberichten” 

extra luister bij te zetten, verscheen in december 

2018 het winternummer als een heuse glossy in 

een dikke full-color uitvoering.

Ook de website www.barchem.org met nieuws 

en informatie over Barchem valt onder de verant-

woordelijkheid van Centraal Bestuur Barchem.

 Barchemse 4daagse

Tijdens een gesprek met dhr. De Jong van Radio 

Gelderland kwam Gerrit Arendsen Raedt uit Bar-

chem op het idee om een vierdaagse te organise-

ren in zijn woonplaats  Barchem. 



Op dit initiatief van Gerrit hebben de Vereni-

ging Contact en de wandelvereniging D.O.S. uit 

Barchem een werkgroep in het leven geroepen 

om te onderzoeken of in Barchem een jaarlijks 

terugkerende wandelvierdaagse georganiseerd 

kon worden. In de vergadering van 19 april 2005 

is de werkgroep met kandidaat-bestuursleden tot 

overeenstemming gekomen om de organisatie 

doorgang te laten vinden en in een stichting on-

der te brengen. Sindsdien wordt er ieder jaar een 

wandelvierdaagse in Barchem georganiseerd.

Het eerste bestuur bestond uit: Jacobus Trijns-

burg (voorzitter), Anette Schenk (secretaris), Ineke 

Nijho! (penningmeester) en de bestuursleden 

Derk Rossel, Ab Hamer, Wim Ruiterkamp, Wim 

Roekevisch, Gerrit Arendsen Raedt en Herman 

v/d Hoorn.

De Barchemse4daagse start met een Opening in 

het Onderschoer en wordt het Barchems ‘volks-

lied’ ‘In Barchem kan Alles’ gezongen. Dit volkslied 

wordt iedere  wandeldag (donderdag, vrijdag, 

zaterdag en zondag) vooraf per afstand (50, 40, 30 

en 20 km) herhaald.

De wandelaars weten Barchem goed te vinden. 

In 2006 waren er 844 deelnemers en dat aantal is 

gegroeid naar uiteindelijk 1250.  

De Barchemse4daagse heeft zich ontwikkeld tot 

een groot/leuk evenement op het eerste week-

end in juli. Met veel enthousiaste vrijwilligers uit 

Barchem en omgeving.  Zonder deze vrijwilligers 

geen Barchemse4daagse in Barchem. Het evene-

ment wordt georganiseerd in en rond Barchem 

met het Onderschoer als middelpunt. 

www.barchemse4daagse.nl

 De Bargkapel

In 1966 vierde Crescendo haar 45-jarig jubileum 

en tijdens het jubileumconcert  hebben enkele 

leden het idee geopperd om een boerenkapel 

te formeren. Er werd een commissie benoemd 

bestaande uit de heren: Dick Schot, Gerrit Men-

sink en Jan Bettink, om hier een invulling aan te 

geven. Zo ontstond de Bargkapel.

De bladmuziek werd gehaald in Bocholt, omdat 

de Nederlandse arrangementen voor boerenka-

pelmuziek ons niet aanspraken. In april 1971 ging 

het boerenkieltje voorgoed aan de kapstok en 

werd  er overgeschakeld op Egerländer muziek 

en kleding. Ook kregen wij contact met de 17-ja-

rige Geert Sprick uit Neede die wel trompet wilde 

spelen bij de Bargkapel. De Egerländer muziek 

sprak hem wel aan en enige tijd later was hij 

kapelmeester. Onder zijn leiding zijn er vier LP’s 

gemaakt en werd de Bargkapel vijfmaal kam- 

pioen van het oosten, in Almelo.
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Vlnr onder: 
Dik Schot, Gerrit Mensink, Herman Vruggink, Jan 
klein Leunk, Herman Harkink, Appie Warnshuis.
Vlnr boven: Ab Jansen, Jan Warnshuis, Dik Esselink, 
Hendrik Jan Tiessink, Jopie Jansen, Dick Bel.
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De Bargkapel in 1992.
Als dit op de 
‘delle’ gebeur-
de, stond de 
kist onder het 
‘liekspier’. Dit 
zijn de twee 
balken, mid-
den op deel 
onder het luik 
van hooizol-
der.

In 1972 werd voor het eerst deelgenomen aan de 

landskampioenschappen voor blaaskapellen.

In 1983 werd Herman Engelbertinck kapelmees-

ter. Hij speelde in het wereldberoemde orkest van 

Ernst Mosch, dit hadden wij te danken aan Geert 

Sprick die Herman goed kende.

In 1985 hield Herman het voor gezien door te 

drukke werkzaamheden en begon de derde 

kapelmeester, Ceryl van Poucke zijn muzikale 

loopbaan bij de Bargkapel.

Willem Jan Jolink speelde trompet bij de Barg-

kapel en werd in 1987 als opvolger van Ceryl 

benoemd tot kapelmeester.

Willem Jan, een geboren en getogen Barchem-

mer, begon als leerling trompettist  bij Crescendo 

in Barchem en studeerde in latere jaren af aan het 

conservatorium in Enschede.

Heel veel steun heeft de Bargkapel aan de vrien-

denkring, later vrienden van de Bargkapel, die in 

de afgelopen jaren heeft gezorgd voor nieuwe 

instrumenten, uniformen etc.

Wij hopen dat deze vrienden nog jaren de Barg-

kapel blijven steunen en hun steentje bijdragen.

www.bargkapel.nl

 Begrafenisvereniging  
 “Barchem”

De vereniging draagt de naam: Begrafenisvereni-

ging Barchem en is gevestigd in Barchem.

De vereniging werd opgericht op 4 augustus 

1969.

Het bestuur werd toentertijd gevormd door 

de Diaconie van de Hervormde Gemeente van 

Barchem. De diakenen dhr. G.J. Nijman en dhr. H.J. 

Voskamp hadden hierin zitting.  Zij beheerden 

ook de fondsen en bezittingen.

De Diaconie van de Hervormde Kerk van Bar-

chem was in het bezit van een lijkwagen, welke 

geleend kon worden tegen een kleine vergoe-

ding. De lijkwagen werd opgehaald door de 

naaste buurt met eigen paarden. De stalling was 

in het gebouwtje dat nog steeds bij de begraaf-

plaats staat (nu door de Barchschole in gebruik 

als opslag). 

Alle begrafenissen gingen vanuit het huis van de 

overledene. De deel van de boerderij werd dan 

gebruikt als “aula”.

In de jaren zeventig kwamen er in Barchem en 

omgeving nieuwbouwwoningen, waar minder 

mogelijkheden waren voor opbaren thuis. De 

vraag kwam op om te proberen in Barchem een 

eigen opbaarmogelijkheid te creëren. 

Het toenmalig gemeentegebouw aan de 

Zwiepseweg kon gehuurd worden (vanaf 1 april 

1974) van de Gemeente Lochem en werd tot 

aula ingericht. Het geld dat hiervoor nodig was, 

is door één rondgang door de gehele gemeente 

Barchem bijeengebracht. 

Onder leiding van wijlen de heer Hendrik Jan Vos-

kamp werd in Barchem de Begrafenisvereniging 

“Barchem” (o"cieel) opgericht op 26 juni 1978. 

In de oprichtingsakte, die toen notarieel werd 

vastgelegd, staan in de statuten de volgende 



bestuursleden genoemd (afkomstig uit diverse 

kerkelijke gezindten):

dhr. E. Postel (voorzitter), dhr. H.J. Voskamp (se-

cretaris), dhr. W.J. Dinkelman, dhr. J.W. Loskamp, 

dhr. G.H. Schutte, dhr. A.J. Klein Geltink en mw. J.H. 

Nijman-Jansen.

In 1999 besloot de gemeente Lochem het 

gemeentegebouw te verkopen en werd de 

huur opgezegd. Na vele (moeizame) gesprekken 

tussen de bestuursleden dhr. E. Postel en dhr. 

H. Dijkman enerzijds, en de gemeente Lochem 

en Spectrum Wonen anderzijds is het gelukt in 

2002 een nieuwe aula te mogen vestigen in “Het 

Station” aan de Borculoseweg. In samenwerking 

met de Stichting Woonplus hebben we een goed 

en mooi gebouw om waardig afscheid te kunnen 

nemen.

 

De vereniging stelt zich ten doel het beheren en 

instandhouden van een aula in Barchem.  In geval 

van overlijden hebben leden recht op het gratis 

gebruik maken van genoemde aula en ontvan-

gen zij een bijdrage in de kosten van overlijden. 

Niet-leden kunnen tegen betaling ook gebruik 

maken van de aula.

Vanaf 2019 is er in samenwerking met de Barch-

kerk ook de mogelijkheid om het condoleren in 

de Barchkerk te laten plaatsvinden.

De vereniging telt nu ongeveer 700 leden, die er 

door hun bijdrage, met elkaar voor zorgen dat de 

aula voor Barchem behouden kan blijven.

begrafenisverenigingbarchem@kpnmail.nl 

 Bejaarden Sociëteit Barchem

De bejaarden sociëteit werd op 2 december 1963 

opgericht op initiatief van de Stichting Gezins- en 

Bejaardenwerk uit Arnhem. Die benaderde het 

hoofd van de gezinszorg in Barchem, mevrouw 

J.W. Schutte-ten Bokkel met het verzoek iets voor 

ouderen te organiseren. Mevr. Schutte benaderde 

daarna een aantal instellingen, zoals de kerken 

en de vrouwenverenigingen, waarna een uit elf 

leden bestaande commissie werd geformeerd. 

Die kozen uiteindelijk een bestuur onder voorzit-

terschap van wijkverpleegster mevr. M. Ban-

nink-Lovink. Tweede voorzitter werd mevrouw 

M. Esselink-Kok, secretaris mevr. Schutte-ten 

Bokkel, 2e secr. Mevr. J. Imenkamp-Nieuwenhave, 

en penningmeester mevr. E. Landeweerd-Smit.  

Verdere bestuursleden waren de dames A. 

Kaemingk-Lenselink en H. Nijhof-Neerlaar (2e 

penningmeester). 

Het bestuur, dat bewust werd samengesteld 

uit alle buurtschappen en gezindten, werd in 

januari 1964 o"cieel geïnstalleerd. Het streven 

was maandelijks, in totaal 8 keer per jaar, iets voor 

de Barchemse bejaarden te organiseren. Men 

nodigde iemand uit van een bepaalde instelling 

of er werden dia’s vertoond bv. van een mooie 

reis. De middagen vonden plaats in Hotel Meilink 

of (toen nog) Hotel Bosch. Later “In de Groene 

Jager” geheten.                                    

In de notulen van 16 januari 1964  staat het 

volgende:                                                                

 “De eerste bijeenkomst was op 16 januari 1964 

in de eetzaal van Hotel Bosch. Mevrouw Lande-

weerd opende de 1e bijeenkomst en heette bur-

gemeester Loopuyt van harte welkom. De burge-

meester had een bedrag van 100 gulden bij zich 

van de Gemeente Laren dat hij overhandigde”.                                                                                 

Jarenlang was een bezoekersaantal van 

ruim 50 personen heel normaal. Zij die 

de leeftijd van 80 jaar bereiken, worden 

vanaf dit kroonjaar door een vast “con-

tactpersoon” van het bestuur bezocht.                                                                                                                    

De doelstelling van de Soos (wij spreken tegen-

woordig van de Senioren Soos) is nog steeds 
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hetzelfde als bij de oprichting: de ouderen een 

gezellige middag bezorgen, elkaar ontmoeten 

(sociale contacten) en wat nieuwtjes uitwisselen. 

We proberen de middagen, telkens in het 

Dorpshuis  ’t Onderschoer,  (elke 3e woensdag 

van de maand) zo gevarieerd mogelijk in te vul-

len. Muziek met zang en een Sketch tussendoor 

is bij onze gasten favoriet. De afsluiting van het 

seizoen voor de zomer is nog steeds van kracht; 

een uitstapje met Barchemse tram “Bello 56”.  Dit 

wordt afgesloten met een bu!et. In de maand 

maart wordt de middag geheel verzorgd door 

de vrijwilligers van de Barchemse Zonnebloem.                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

In 2019 bestaat het bestuur uit:                                                                                                                                             

Anneke Koeleman-Voortman: voorzitter, 

Marian Hengeveld-Boon: secretaris,                                                           

Gerda Mulderije-Luesink: penningmeester,                                                                     

en Ada Lievestro-Steenman, Linie Esselink- 

Marsman.

Ook ons motto luidt:  “Er zijn voor de ouderen 
onder ons”. 

 “Groep Bello 56” Barchem

 De Borculoseweg is sinds enkele jaren tijdens het 

Barchemsfeest voorzien van spoorwegelementen 

als straatversiering.

Dit brengt de werkgroep op het idee om voor 

de bewoners van Het Station enkele wagons te 

bouwen, verlicht en versierd met bloembakken. 

Er wordt met de bouw van de tram begonnen in 

mei 2007, bij Bertus Nijkamp aan de Hazelberg.

Het enthousiasme van de bouwers is zo groot 

dat men besluit er een locomotief bij te bouwen, 

zodat er ook mee gereden kan worden. Jan Fok-

kink stelt zijn trekker beschikbaar waaromheen de 

demontabele “locomotief” gebouwd wordt. Het 

geheel is zo stevig en duurzaam geworden dat er 

wordt besloten om met het Barchemsfeest mee 

te rijden in de optocht, alle passagiers gekleed in 

oude stijl.

Na de optocht blijkt er belangstelling te zijn voor 

een ritje met Bello. En zelfs van buiten ons dorp is 

er vraag naar een rit voor een feestelijke gebeur-

tenis of familiefeest.

Dat kan: maar mag dat zomaar, mogen we buiten 

een optocht om op de openbare weg?

Op 13 december 2007 komt een medewerker 

van de gemeente en van de politie kijken naar 

Bello. Naar aanleiding van dit bezoek ontvangen 

we een concept met regels van beide instanties 

waar we aan moeten voldoen. Er wordt gekeken 

naar de opbouw van het voertuig en de ontbre-

kende zaken als verlichting, enz.

Met algemene stemmen wordt het bestuur geko-

zen op woensdag 14 mei 2008 in het Dorpshuis ’t 

Onderschoer te Barchem: Jan Mulderije (voor-

zitter), Willie Benning (penningmeester), Anneke 

Koeleman-Voortman (secretaris).

Als o"ciële naamvoering wordt gekozen voor: 

Groep Bello 56. 

De akte van oprichting wordt gemaakt op 18 juni 

2008 bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel.

Zo is de stoomtram “Bello 56” niet langer het 

onderdeel van de buurtvereniging Borculoseweg, 

maar een zelfstandig project geworden.

In juni 2017 bestaat de groep uit 12 leden en 3 

vrijwilligers:

Machinisten leden: Jan Fokkink, Herman Koele-

man, Jan Mulderije, Wybo Hoftijzer

Machinist vrijwilliger: Ab Luesink en Jan Nijkamp

Conducteurs leden:  Hermien Fokkink, Anneke 



Koeleman en Gerda Mulderije,

Willie Benning, Herman Heusinkveld, Herman 

Nijenhuis, Albert Wonnink.

Conducteur vrijwilliger: Henk Harkink (Omloop) 

Tussen 2013 en 2016 is Bello geheel vernieuwd. 

De beide rijtuigen zijn elk een meter langer ge-

worden. Daardoor kunnen er nu in één rijtuig ook 

enkele rolstoelen mee. Totaal aantal passagiers 

blijft op 32 staan. 

Het huidig bestuur bestaat uit: Voorzitter:  Albert 

Wonnink, penningmeester: Erna Hoftijzer-Dinkel-

man, secretaris: Hermien Fokkink-Knoef.

 Volleybalvereniging BVC’73

 Zoals de naam al doet vermoeden, is de Bar-

chemse Volleybal Club opgericht in 1973. 

Het begon als vriendengroep, volleyballen op het 

sportveldje waar nu de Barchschole staat. Hier 

werden ze benaderd door de touwtrekvereniging 

“De Heure”. De Heure wilde wel samen met hun 

een team oprichten. Dit was in het jaar 1968/69. 

De Heure was ook de eerste verenigingsnaam.

Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter: Hans 

Batavia, penningmeester: Jan Bosch, lid: Jan 

Nijenhuis en Geert Smeegen. Ze hebben jaren als 

gemengd team gespeeld in diverse sporthallen 

(dorpshuis Geesteren “Het Zunneke”, Gymzaal 

Ruurlo Schoolstraat). In 1973 was het dorpshuis ’t 

Onderschoer klaar voor ingebruikname. De regle-

menten werden o"cieel opgesteld en de naam 

de Heure veranderde in BVC 73.

Door de jaren heen is de vereniging flink ge-

groeid. Dat heeft geresulteerd in een vereniging 

met veel jeugdleden en fanatieke seniorenteams, 

waarvan het eerste herenteam uitkomt in de 

tweede divisie. 

Voor de trainingen en wedstrijden wordt gebruik 
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gemaakt van de sportzaal van het dorpshuis ‘t 

Onderschoer. Om alle teams te kunnen laten trai-

nen, is deze zaal op bijna alle avonden volledig 

bezet door BVC’73. 

Eén keer in de twee weken is er een “thuiswed-

strijddag”. Alle competitiespelende teams spelen 

dan hun thuiswedstrijd. “Een dagje Onderschoer” 

is voor menig volleyballiefhebbende Barchemer 

dan ook een begrip. Van negen uur ’s ochtends 

tot zeven uur ’s avonds worden er spannende 

wedstrijden gespeeld en kan er een hapje en een 

drankje worden genuttigd in sportcafé Bubbels. 

Om half zeven ’s avonds start het eerste heren-

team met hun warming-up. Zij beschikken over 

een heuse fanclub genaamd “De Balkonside”. 

Gewapend met trommels, toeters en een enorm 

spandoek helpen zij “hun” heren 1 vaak naar de 

overwinning. Na de wedstrijden is het vaak nog 

lang gezellig. Want ook daar staat BVC’73 bekend 

om; de gezelligheid in het sportcafé. 

Voor leden die geen behoefte meer hebben aan 

een competitie, of in ieder geval niet aan iedere 

week een wedstrijd, biedt BVC’73 ook mogelijk-

heden. Er zijn verschillende recreantenteams. 

Sommige spelen toernooien, anderen een recre-

antencompetitie of er wordt alleen getraind. 

Kortom, voor iedere volleyballiefhebber is er wel 

een team dat bij hem of haar past. Iedereen is 

welkom bij BVC’73. www.bvc73.nl

 Vereniging Contact Barchem

In de statuten staat vermeld dat de vereniging 

is opgericht op 18 februari 1968. In het oudste 

schrift dat wij nog hebben, staan met de hand 

geschreven onderstaande gegevens:

Verslag “Contact Barchem”, 1 november 1968

De forumavond op 30 oktober 1967 was de aan-

leiding voor de oprichting van deze vereniging.

Een van de punten was nl.: zijn er niet teveel 

commissies en bestaat er niet de mogelijkheid tot 

samenvoeging? Hieruit vloeide voort dat er op 19 

februari 1968 een vergadering was waar de leden 

van: Volksfeest-vereniging, Oudercommissie, de 

vereniging Vrij Nederland en Oranje, Hoofden van 

de scholen aanwezig waren.

Uit deze commissie werd een voorlopig bestuur 

gekozen.

De algemene vergadering was op 23 april 1968. 

De heer Haytink (voorzitter van de commissie 

voor de streekverbetering) heette allen welkom 

en gaf het woord aan de heer Saaltink, die me-

dedelingen deed over de contributie en het pro-

gramma. Het voorlopig bestuur werd gekozen. 

Johan Saaltink (voorz), Hannie Schuurman-Duits-

hof (secr), Willem Imenkamp, (penn.)

Op donderdag 11 juli 1968 werd de eerste “Con-

tactavond” gehouden.

In hotel Meilink traden de boerendansers “Wi’j 

Schotst Vedan” en  “De Bargkapel” op. De heer 

Landeweerd vertoonde dia’s van Barchem en 

omgeving. De gasten, maar ook de vele aanwezi-

gen uit Barchem, hebben bijzonder genoten van 

deze avond.

Vereniging Contact is uitgegroeid tot een 

vereniging waarvan ca. 95 % van de inwoners 

van Barchem lid zijn. De vereniging ging verder 

met het organiseren van activiteiten, zoals in het 

eerste jaarverslag werd genoemd.

Door de Vereniging Contact is ook het Centraal 

Bestuur opgericht.  Zo probeerde, en probeert 

men nog, om te voorkomen dat er tegelijkertijd  

meerdere activiteiten zijn, zodat mensen moeten 

kiezen en een andere activiteit moeten missen.

In de loop van de jaren werden er activiteiten aan 

toegevoegd of gestopt, naar gelang de tijdsgeest 

met zich meebracht.
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Ook werd er steeds meer contact gelegd met de 

gemeente. Ook de ambtenaren en raadsleden 

weten de mensen van het bestuur van vereni-

ging Contact steeds vaker te vinden. Het wordt 

naast activiteitenvereniging ook een belangen-

vereniging.

De vereniging sluit zich aan bij de VKK ( Ver-

eniging Kleine Kernen) en met behulp van die 

organisatie worden stappen ondernomen voor 

een dorpsplan. 

In 2005 start een werkgroep en in 2006 is het eer-

ste dorpsplan een feit. Een plan van 2006-2016. 

Uitwerkgroepen worden gevormd en de mensen 

gaan voortvarend aan het werk. 

Veel plannen worden gerealiseerd: o.a. Coole 

klim- en klauterbos, de groep die de kerktuin en 

de tuin in het centrum onderhoudt, de jeu des 

boules baan, de wekelijkse prikpost in Barchem 

(in 2018 is dit gestopt), de chicanes in Lochemse- 

en Ruurloseweg, het Dorpsplein, enz.

In 2016 is gestart met een nieuw dorpsplan. 

Weer m.b.v., nu de DKK ( Dorpshuizen en Kleine 

Kernen) en GSF (Gelderse Sport Federatie).

Een nieuwe groep van 12 mensen is een jaar lang 

bezig geweest om alle ideeën van de inwoners 

te inventariseren en uit te werken in een plan: 

2016-2026. 

Nieuwe uitwerkgroepen gaan aan het werk met 

deze plannen. Op 19 februari 1993 bestond de 

vereniging 25 jaar.

Naar aanleiding van dit jubileum heeft Barchem 

van de gemeente het kunstwerk:

“Barchemse Beesten“ ontvangen. Dit kunstwerk is 

gemaakt door dhr. Snoek.

Op 19 februari 2018 bestond de vereniging 50 

jaar. Er was weer een jubileum te vieren.

Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit: voorz. 

Gert Tessemaker, secretaris Gerrie te Walvaart, 

penningm Arjan Wanschers.

www.contact-barchem.nl

 Muziekvereniging 
 Crescendo Barchem

Dank zij ds. M.C.van Wijhe, de heren W.J. Lensink, 

D.J. Bel, J. Groote Haar, en H. Warnshuis, die op 

15 november 1921 bij elkaar waren, werd erover 

gesproken dat Barchem maar eens een muziek-

vereniging moest krijgen.

Deze heren spraken blijkbaar ook over andere 

dan godsdienstige zaken, want ze besloten op 

deze catechisatieavond een eigen muziekvereni-

ging op te richten.

Een 12-tal leden melden zich aan en toen konden 

de eerste 12 instrumenten worden besteld bij 

de firma Hampe in Amsterdam. Maar eerst werd 

nog een collecte gehouden onder de Barchemse 

bevolking die 400,- gulden opbracht, precies 

genoeg om de 12 instrumenten te betalen. Deze 

inzameling was georganiseerd door dominee van 

Wijhe.

De eerste dirigent was Derk Bluemink uit Lochem, 

die Crescendo trouw bleef tot aan het 35-jarig 

bestaan in 1956.

Het eerste optreden was op het schoolfeest 

september 1922. Na veel oefenen achter de hoge 

heg bij de Bode ( dit is het huis waar Jan en Mien-

tje Weernink jaren woonden) konden ze twee 

nummers blazen: de Recrutenmars en Lentezang.

De bevolking was zo ingenomen met Crescendo, 

dat ze in 1924 opnieuw geld bijeen brachten 

voor een vaandel dat door burgemeester Meyer 

Drees van Laren werd uitgereikt.

Het eerste gebouw waarin Crescendo onderdak 

vond voor de repetities, was het brandspuiten-

huisje (aan de Borculoseweg), daarna verhuisde 

men naar het catechisatiegebouw ernaast en nog 
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later naar de school. Een lange periode heeft men 

ook nog gebruik gemaakt van het gemeentege-

bouw aan de Zwiepseweg, dit tot 1973.

Vanaf die tijd is nu dorpshuis ’t Onderschoer de 

thuishaven van Crescendo. In de vijftiger jaren 

ging het crescendo met Crescendo, het leden-

aantal steeg, en midden in de jaren ’60 was er een 

orkest van ca.38 leden. Gedurende haar bestaan 

tastte de bevolking diverse malen gul in de bui-

del voor de muzikanten van Crescendo.

In 1966 werd er een drumband opgericht ter 

versterking van de fanfare, vooral op straat.

Crescendo oogstte op concoursen en festivals 

veel prijzen, zelfs werd een aantal keren deelge-

nomen aan topconcoursen en belandde tenslot-

te in de hoogste afdeling van de KNFM.

2016 was het eerste jaar in de nieuwe opzet van 

Crescendo. Crescendo heeft zich getransfor-

meerd in een modern jasje en er wordt alleen 

populaire muziek gemaakt. Willem-Jan Jolink 

werd aangetrokken als nieuwe muzikaal leider. 

Dat het voor de Barchemse bevolking eerst nog 

wat wennen was, was niet vreemd.

Wat nog wel aardig is om te vermelden, is dat de 

huidige dirigent Willem Jan Jolink, een ach-

terkleinzoon is van de allereerste dirigent van 

Crescendo Derk Bluemink.

Door deze modernisering heeft Crescendo de 

aansluiting gevonden met de samenleving die 

snel verandert. De bevolking verwacht herken-

bare en moderne populaire muziek die uitnodigt 

om in beweging te komen.  De muzikanten 

wensen tevens uitdaging in het muziekrepertoire. 

Crescendo heeft nu een houdbaar concept voor 

de toekomst.

 Gymnastiekvereniging DOS

 In 1948 waren voetbal en gymnastiek verenigd 

onder de naam SVBV (Sport en Vriendschap Bar-

chem Vooruit), maar in 1957 ging de gymnastiek-

vereniging zelfstandig verder. Op 9 mei 1957 was 

de eerste ledenvergadering en werd een nieuwe 

naam gekozen; (D)oor (O)efening (S)terk. Tijdens 

deze vergadering werd ook het eerste bestuur 

gekozen met de heer A. Bruinsel als voorzitter.

Het aantal leden bedroeg na de afscheiding 

ongeveer 100 en de contributie was fl 0,65 p.p. en 

werd door de eigen leden opgehaald.

De eerste ‘sportzaal’ was in het Gemeentegebouw 

aan de Zwiepseweg. Omdat daar weinig ruimte 

was en toestellen nog ontbraken, werd veel aan-

dacht besteed aan vrije oefeningen en deden de 

leden aan atletiek, zoals hardlopen, kogelstoten, 

discuswerpen etc. Later mocht gebruik gemaakt 

worden van de zaal van ‘In de Groene Jager’. Hier 

was de vereniging erg blij mee, want door de 

grotere ruimte waren er meer mogelijkheden 

tot turnen, mede omdat er inmiddels toestellen 

aangeschaft waren. Een terugkerend evenement 
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waren de vaardigheidsproeven. Buiten het tonen 

hoe vaardig je was, moest je ook de oprichtings-

datum van de vereniging weten en het bondslied 

kunnen zingen.

‘Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt 
gehoord,
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort:
Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend,
Als het lied van gymnasten, als broeders vereend.
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald,
Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald, 
En daverend rolt dan langs velden en vloed
Het Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed’ 

In 1973 ging  ‘t Onderschoer’ open en kon de ver-

eniging gebruik maken van een echte sportzaal. 

Omdat er nog meer mogelijkheden waren tot 

sporten, maakte de vereniging een flinke groei 

door. Het aantal leden is al een paar jaar rond de 

200. Iets waar we best trots op mogen zijn.

 De vereniging heeft ook altijd open gestaan voor 

nieuwe ontwikkelingen in de (turn)sport, denk 

hierbij aan Jazzballet, beter bewegen voor oudere 

dames en heren, aerobics, callanetics, zumba en 

bootcamp. Acties om de kas te spekken, zoals de 

verkoop van koeken en eieren werden georgani-

seerd en elke inwoner van Barchem kreeg bezoek 

van leden van de heren recreanten met de vraag 

om donateur van de vereniging te worden. Tot 

op heden hebben wij daar nog steeds profijt van. 

www.dosbarchem.nl

 Wandelsportvereniging DOS  
 -!Door Oefening Sterk

Wandelsportvereniging DOS Barchem werd op 

27 november 1961 opgericht. De vereniging stelt 

zich ten doel “het organiseren van de wandel-

sport en het beoefenen hiervan te bevorde-

ren en alles te doen wat hiertoe kan leiden of 

bevorderlijk kan zijn, een en ander genomen in 

de ruimste zin van het woord”, zoals is te lezen in 

de oprichtingsakte. Toen was wandelen voorna-

melijk een groepsbezigheid, waarbij wandelaars 

een verenigingstenue droegen. Wekelijks vond 

er een verplichte training plaats. Dat was ook wel 

nodig, want bij wandeltochten moest heel netjes 

in het gelid worden gelopen: het leverde punten 

op. De beoordeling gebeurde onderweg en was 

lang niet altijd duidelijk merkbaar. Een controleur 

verstopte zich graag in de bosjes om te zien of 

de langs komende groep zich wel gedroeg, zoals 

men toen nog vond dat het hoorde! DOS-Bar-

chem heeft er ook menige prijs mee in de wacht 

gesleept. In de loop van de tijd begon er echter 

weerstand te komen tegen deze vorm van wan-

delen. Dat leidde ertoe, dat DOS-Barchem één 

van de eerste wandelsportverenigingen was die 

het groepswandelen opgaf en het de individuele 

wandelaars mogelijk maakte om op de manier 

die men het prettigst vond aan de wandeltoch-

ten deel te nemen. Wandelen was toen vooral 

een zomerse aangelegenheid. In het begin van 

de jaren tachtig in de vorige eeuw begon de ver-

eniging met de inmiddels befaamde winterwan-

delingen. Hierin zijn inmiddels vele verenigingen 

hen gevolgd.

Het huidige DOS-Barchem is een gezellige 

wandelsport vereniging met actieve en enthou-

siaste leden. Via internet is hierover meer te lezen 

op www.wsvdosbarchem.nl. Jaarlijks wordt een 

aantal wandeltochten georganiseerd, zoals de 

Avond4daagse van Barchem in juni, de Landgoe-

derentocht in begin september en de Winter-

5maandse in november t/m maart. De vereniging 
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draait volledig op vrijwilligers. Zij zetten zich in 

voor onder andere het organiseren en het uit-

zetten van de wandeltochten, het helpen bij de 

aanmeldingen op het startbureau, het verzorgen 

van ko"e of soep bij de rust, het regelen van het 

verkeer, of zij vervullen een bestuursfunctie. Het 

is een mooie manier om mensen te ontmoeten 

en samen bezig te zijn. Naast het organiseren van 

wandeltochten zet de vereniging zich één keer 

per maand in met het ophalen van oud-papier 

in Barchem. Verder is er ook een jaarlijks vereni-

gingsuitje, in het eerste weekeinde van oktober.

 Encore! Barchem

Al bijna 20 jaar, sinds 2000, biedt Encore! elke 

dinsdagavond aan zanglustige Barchemers de 

gelegenheid om te zingen. Als gezellig vier-

stemmig koor met een breed repertoire en 

onder begeleiding van de deskundige dirigent 

Ivo Boytchev wordt nieuwe en bekende muziek 

ingestudeerd.  

Toen in 1999 het koor Concordia ophield te 

bestaan, ging de zangvereniging Parnassia op 

initiatief van Marieke Menop en Marina Boersma 

van start. Later werd de naam veranderd in Enco-

re!. Het koor stond toen o.l.v. Marian Weenink uit 

Barchem. Gedurende de jaren is het ledenaantal 

steeds vrijwel hetzelfde gebleven, zo tussen de 
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30 en 35 leden. Aanvankelijk kwamen de leden 

uit Barchem, maar op den duur ook uit de regio 

(Borculo, Ruurlo, Lochem, Laren). 

Encore! wordt gesteund door een groot aantal 

donateurs. Hun donatie en hun bezoek aan de 

concerten wordt erg gewaardeerd. Voor het koor 

is plezier hebben in het zingen heel belangrijk, 

maar niet het enige. Dat plezier in muziek wordt 

graag gedeeld wat ook de kwaliteit heel belang-

rijk maakt. Encore! is geen professioneel koor, 

maar probeert wel zo goed mogelijk voor de dag 

te komen. Voor de afwisseling - voor de koorle-

den en voor de luisteraars – wordt het repertoire 

zo breed mogelijk gehouden. 

Elke dinsdagavond wordt geoefend in de Schot-

zaal van ’t Onderschoer in Barchem. Het zijn ge-

moedelijke avonden, waar halverwege in de pau-

ze gezellig bijgekletst wordt en waar na afloop zo 

nodig de stemmen nog worden gesmeerd.

2020 is een bijzonder jaar voor Encore! vanwege 

het 20-jarig jubileum. Met een bijzonder gastop-

treden en een vrolijke presentator belooft het 

een gedenkwaardig jaar en voorjaarsconcert te 

worden. 

www.encorebarchem.nl

 Jeu des boules

Op 29 mei 2010 is de baan geopend door de 

kernwethouder Berend Jan Bussink. Het  is de 

bedoeling om de wat oudere mensen meer in 

beweging te krijgen en vooral in de buitenlucht. 

Het terrein hiervoor is door de Barchkerk ter 

beschikking gesteld.

De aanleg gebeurde door inzet van het bestuur 

van de Woonplus met geld van de Woonplus, 

Contact en sponsors.

Dat er behoefte was bleek al gauw, want er 

zijn reeds twee groepen, (van twee maal acht 

personen plus reserves) die resp. op dinsdag en 

donderdag competitie spelen.

Tevens wordt de baan beschikbaar gesteld voor 

alle inwoners van Barchem.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Ab Luesink, voorzitter

Aloys Hummelink, secretaris

Peter Rappel, spelleider

Bertus Bannink, baancoordinator

barchemjeudeboules.simplesite.com

 Kegelen in Barchem

In oktober 1982 is de kegelkelder bij het Onder-

schoer gereedgekomen met twee kegelbanen  

en toen zijn de meeste kegelclubs opgericht. Snel 

daarna werden er nog twee kegelbanen gerea-

liseerd  omdat het enthousiasme erg groot was, 

mede omdat deze sport tot op hoge leeftijd kan 

worden beoefend.

De heer H.J. Voskamp, toenmalig beheerder van 

het dorpshuis, was de grote animator achter het 

kegelen, samen met het toenmalige bestuur 
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van ’t Onderschoer onder aanvoering van Johan 

Saaltink en kegelaar Harry Striekwold.

Bijna in elke buurt werd een kegelclub opgericht, 

soms wel twee. Eén voor de ouderen(middag-

groep) en één voor de jongeren(avondgroep). 

Ook waren er groepen uit Borculo en Ruurlo. 

Met de meest verrassende namen: LMK Loat 

Moar Kuuln, NG Nooit Gedacht, AV Ait Vedan, ZKC 

Zwiepse Kegel Club, BB Baanbrekers, HUDO Hol 

um d’r op, NOAD Nooit Ophollen Altied Deur-

goan, RUDM Rond um de Mölle, KWW Kieken Wat 

‘t Wordt, BVD Barchem Venne Dochteren, TOP 

Tot Ons Plezier, Negen om, Reurle Zet m op, De 

Wierssenhook, De Achterhoek, Steeds Beter.

Op 19 juni 1983 is de Kegelfederatie Barchem 

(K.F.B) opgericht met als doel het uitschrijven, 

regelen en bevorderen van kegelwedstrijden en 

het houden van toezicht op deze wedstrijden. De 

aangesloten kegelclubs waren de leden van deze 

Federatie. 

Alie Böning en Gerry Nijhof hebben, naar 

voorbeeld van Borculo, de toernooien  op poten 

gezet.

Voor de toernooien waren natuurlijk scoreborden 

nodig, die in de kelder werden opgehangen, zo-

dat iedereen kon zien hoe de stand was. Hiervoor 

werden magneetjes uit koelkasten en diepvriezen 

verzameld en verflatjes. Op de verflatjes werden 

strookjes geplakt met de naam van de kegelaars 

of  groep. Er werden metalen latten op de muur 

bevestigd en hierop konden de verflatjes, met de 

erachter geplakte magneetjes, bevestigd worden. 

Deze methode wordt nog steeds gebruikt.

Op dit moment zijn er nog 4 middagclubs en 6 

avondclubs met een totaal van ongeveer 215 

leden, waarvan er 173 hebben meegedaan aan 

het voorjaarstoernooi 2017. De oudste leden zijn 

90 jaar.

onderschoer.nl/kegelkelder

 Klootschietvereniging 
 de Heksenkring

De vereniging is op 9 dec.1975 opgericht door 

een groep van 14 personen. Dit aantal is al vrij 

vlug uitgebreid tot 60 leden.

Het eerste bestuur bestond uit Arie Ribbers 

(voorz.), Ernst Meyer (secr.) en Jan Roekevisch 

(pen.meester)

Er werden 7 herenteams en 3 damesteams ge-

vormd. Het was een hechte club, die nationaal en 

internationaal wedstrijden speelden.

Vanuit deze vereniging werden andere clubs 

begeleid, o.a. het radio- en TV toernooi, Misset 

Doetinchem en Ruighenrode.

In 1976 is het Sanne Ribbers (geboortejaar van 
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Arie’s dochter Sanne) toernooi gestart wat nu nog 

elk jaar wordt georganiseerd, waaraan iedereen 

kan deelnemen in groepjes van 4 personen. Ook 

wordt elk jaar nog een gezellige dag voor aanwo-

nenden van het parcours georganiseerd.

Op dit moment zijn er nog 3 herenteams, want er 

is geen aanwas van de jeugd. Het is te hopen dat 

deze Oost-Ned. sport nog weer opleeft, want het 

is een gezonde sport voor jong en oud.

 Nettelhorst belang

Nettelhorst belang is een stichting die zich voor-

namelijk bezig houdt met het organiseren van 

gezellige activiteiten.

Het bestuur bestaat uit elke buurtschap 1 per-

soon.

We hebben op dit moment 5 buurtschappen. 

Nettelhorsterweg, Bolksbeekweg , Goorseweg, 

Armoede en Broekstraat.

In verleden hadden we nog een 6de buurtschap, 

Eiland.

Maar die is gestopt, vanwege te weinig mensen 

die actief kunnen meedoen aan oa. zeskamp. 

In 2019 jaar hebben we ze wel gevraagd als jury, 

zodat ze toch betrokken zijn bij het  jaarlijkse 

feest.

Hoelang Nettelhorst belang bestaat, weet ik niet, 

maar ik heb wel begrepen dat het ver terug gaat 

in de tijd.

Het schijnt dat in vroeger jaren een bestuur er 

voor heeft gezorgd dat de Kapellendwarsweg 

verhard werd, zodat de kinderen van de Armoe-

de konden fietsen naar de school in Nettelhorst. 

Later in de jaren tachtig was het bestuur op zoek 

naar een voorzitter.

Henny Boers was net hoofd van de school in Net-

telhorst geworden en hij werd gevraagd. Hij heeft 

dit met veel plezier jaren gedaan.

Het leuke is dat hij, samen met de bestuursleden, 

het Nettelhorstse feest introduceerde.

Eerst was het een dag. Met zeskamp (buurtschap-

pen) en muziek. Later werd dat twee  dagen.

Heden ten dage organiseren we nog steeds dit 

geweldige feest, bij de school.

Inmiddels al meer dan 30 jaar.

Het mooie is dat het de buurtschappen verbindt.

Daarnaast organiseren we jaarlijks de Nieuwjaars-

borrel en het paasvuur. 

Dit jaar hadden we een extra activiteit, namelijk 

‘Zomer in Gelderland’, dat zette Nettelhorst op de 

kaart.
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Het was een geweldige dag, heel Nettelhorst 

was geactiveerd om te komen klussen, verven, 

bouwen.

De opdracht was om de Havezate Nettelhorst 

na te bouwen. Dat is geweldig goed gelukt. Ook 

moesten er boerenpetten en zakdoeken worden 

gemaakt, voor het publiek. ’s Avonds met de 

uitzending konden we geld verdienen voor een 

goed doel.We hebben als goed doel gekozen 

voor een AED op school.

 Gemeenschapscentrum 
 ’t Onderschoer

De belangstelling voor de sport en andere acti-

viteiten was de laatste jaren toegenomen, met 

name was er behoefte aan een sportzaal .

In 1967 is er een commissie gevormd om on-

derzoek te doen naar de mogelijkheid tot het 

realiseren van een dorpshuis, annex sportzaal.

Het eerste dagelijks bestuur is gevormd door J. 

Saaltink (voorz.) A. Boeyink (secr.) en J. Reudink 

(penn.m)

Er is toen duidelijk gekozen voor de verenigings-

vorm, om de gemeenschap via de verenigingen 

voldoende inspraakmogelijkheden te geven.

Allereerst is gekeken naar het bestaande ge-

meentegebouw aan de Zwiepseweg. Het bleek 

dat die ruimte te klein was om alle verenigingen 

onderdak te bieden. Bovendien was het gemeen-

tebestuur van Laren wat terughoudend.

Daarna is er een geheel nieuw plan ontwikkeld 

aan de Beukenlaan.

Dank zij de medewerking van wijlen de heer Blok 

(consulent  samenlevingsopbouw) die de heer 

Morsink (architect) bereid vond een plan te ont-

werpen zonder kosten in rekening te brengen.

In 1971 kwam alles in een stroomversnelling 

mede dank zij burgemeester dhr. H.J. Beuke, van 

de nieuw gevormde gemeente Lochem.

Er kwam een flinke bijdrage van de provincie en 

de gemeente, met de eis dat we als gemeen-

schap 10.000 gulden moesten bijdragen.

Via de verkoop van loten is dat goed verlopen.

In november 1973 is het gemeenschapscentrum 

geopend met de naam ’t Onderschoer.

De eerste beheerders waren de heer en me-

vrouw Hendrik Jan en Bertha Voskamp uit 

Barchem.

Zij hebben samen ’t Onderschoer een gezicht 

gegeven.

In 1982/83 zijn het echtpaar van Nijen uit Ruurlo 

de beheerders geworden.

In dat jaar is het gemeenschapscentrum uitge-

breid met een kegelkelder en daar boven een 

zaal voor vergaderingen e.d., de Schotzaal.

Al spoedig waren er ruim 350 personen die de 

kegelsport gingen beoefenen.

In 1996 is de sportzaal uitgebreid, mede omdat 

de bestaande sportzaal niet meer aan de eisen 

van de volleybal voldeed.

In deze sportzaal kunnen, door een ingelegde 

vloer, heel veel activiteiten plaatsvinden, zoals 

de Barchemse4daagse, Barchemsfeest, School-

feesten, Muziekuitvoeringen, e.d.. De zalen en de 

bibliotheekruimte worden ook gebruikt door o.a. 

’de Kokkepot’, het biljarten en de kaartclub.  

Financieel was het haalbaar doordat de gemeen-

te garant stond voor de lening.

Ook moest de gemeenschap weer een bijdrage 

leveren. Door obligaties te verkopen kregen we 

120.000 gulden binnen. In 2016 zijn de laatste 

obligaties uitgeloot. Het is gebleken dat slechts 

een klein gedeelte uitbetaald moest worden. 

Hulde aan de gemeenschap van Barchem.  
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schoer is  een 
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In 2015 heeft de fam. van Nijen afscheid geno-

men en heeft Henri Schepers met de parttimers 

het beheer overgenomen.

Bovengenoemde beheerders hebben met de 

parttimers en vrijwilligers het Onderschoer uitge-

bouwd tot het ‘huis van Barchem’.

www.onderschoer.nl

 Ouderraden van 
 ‘De Barchschole’

In een notulenschrift van de oudercommissie, dat 

dateert uit de jaren 1937 – 1950, is te lezen dat er 

ook in die tijd al een oudercommissie was, die ze-

ker jaarlijks bij elkaar kwam, om een ouderavond 

te organiseren. Uit de notulen van 1937 blijkt dat 

de Oudercommissie (o.l.v. voorzitter B.J. Nijland) 

nog duidelijk op zoek is naar hun identiteit en 

mogelijkheden om mee te praten over de gang 

van zaken binnen de school en met het perso-

neel daarvan. 

In een verslag van 1949 valt te lezen dat de waar-

dering voor het personeel van de school al een 

heel stuk verbeterd is:

“De voorzitter bedankt het onderwijzend per-

soneel voor het vele werk wat er verricht is. De 

oudercommissie heeft dan ook gemeend om hier 

wat tegenover te stellen als bewijs van erkente-

lijkheid. Zo werd door de voorzitter aan mevrouw 

Lentink, ju!rouw Taai en ju!rouw Kruiselbrink 

een prachtige taart aangeboden, terwijl aan het 

Hoofd der school meester Lentink en aan meester 

Oldenmenger sigaren werden aangeboden, met 

dien verstande dat het aangebodene in huiselijke 

kring gebruikt kan worden.”

Er werd bijvoorbeeld alleen vergaderd wanneer 

er een Sinterklaas-, Schoolfeest of een ijswedstrijd 

georganiseerd moest worden. Deze ijswedstrij-

den vonder plaats op de ‘íjsbaan’  aan de Maan-

dagsdijk. Soms mochten ouders iets zeggen over 

een schoolreisje of er werd vanuit de oudercom-

missie met wat personeel van de school een 

toneelavond georganiseerd. 

Later veranderde de naam van oudercommissie 

in Ouderraad, omdat er meer punten waren waar 

de ouders zeggenschap in kregen. Het echte 

meepraten kwam pas nadat de Medezeggen-

schapsraad via de wet werd ingesteld.

Vanaf dat moment werd de Ouderraad eigenlijk 

weer een activiteitencommissie die zich vooral 

bezig ging houden met allerlei feestelijke en 

andere activiteiten die er zoal in een schooljaar 

plaatsvinden.

In de jaren zestig werd o.l.v. de toenmalige hoofd 

der school, de heer Dick Veenhuis een zwembadje 

gerealiseerd in zijn moestuin en deels op het plein 

van de voormalige lagere school, die toen aan de 

Ruurloseweg 6 stond. In 1967 werd er zo binnen 

drie weken een instructiebadje van tien bij dertien 

meter aangelegd.  De inwoners van Barchem 

hebben er toentertijd heel veel tijd en geld inge-

stoken. Vele Barchemse kinderen hebben hier hun 

eerste zwembewegingen geleerd en naar verluid 

was het ook een plek bij uitstek voor de oudere 

jeugd in de avonduren. Menigeen weet zich die 

badhokjes nog te herinneren als goed onderko-

men tijdens Barchemse feesten in die tijd.  
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In 1979, geheel tegen de verwachting in, gaf het 

ministerie van onderwijs toestemming ( en 1,3 

miljoen gulden) voor de bouw van een nieuwe 

school. De nieuwe school werd in de Beukenlaan 

aan de al bestaande kleuterschool vastgebouwd. 

Een volgende aanpassing aan het schoolgebouw 

was in 2009.

De computerhoek werd bijgebouwd, met daarin 

een ruimte voor techniek en documentatiecen-

trum. De personeelskamer werd drie keer zo 

groot met een aparte berging. Ook kwam er een 

aparte ruimte voor de remedial teacher. Tenslotte 

werd de directiekamer dubbel zo groot.

In Barchem werd in 1990 de Rommelmarkt geïn-

troduceerd om geld binnen te halen ten behoeve 

van extra leermiddelen en het spekken van de 

kas van de Ouderraad. Het toenmalige hoofd der 

school Hans Nieboer was hierbij de stimulerende 

kracht. Op deze wijze kon de (vrijwillige) ouder-

bijdrage laag gehouden worden. Naast extra 

leermiddelen werd van dit geld ook steevast 

een deel van de schoolreisjes betaald en konden 

er regelmatig voorstellingen worden gegeven. 

Intussen zijn we bij de 29e Rommelmarkt (2019) 

Rond 2010 werd er gebroed op een ander on-

derwijssysteem. Op diverse plaatsen in het land 

werden scholen bezocht, die al met een verande-

rend systeem werkten en die daar successen mee 

behaalden. Het onderwijssysteem moest het kind 

meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig-

heid bieden.

Ook nu moest er van te voren flink worden nage-

dacht over een andere indeling van het school-

gebouw. Daar er in drie Units wordt gewerkt, 

moesten er minimaal drie grote ruimtes worden 

gecreëerd, van ca. 150 m2 per ruimte voor ca. 

60 tot 70 leerlingen per Unit. Het Barchems 

schoolgebouw leende zich hier uitstekend voor. 

Met vereende krachten werd er vanaf mei 2015 

gewerkt en verbouwd, om het gebouw pasklaar 

te maken om het in het schooljaar 2015-2016 

gereed te krijgen.

barchschole.poolsterscholen.nl

 Ruitersportvereniging 
 Barchem (RSV)

RSV Barchem is een actieve, betrokken vereniging 

bestaande uit leden uit Barchem en omgeving. 

Naast de wekelijkse lessen worden er verschillen-

de activiteiten georganiseerd en staat plezier in 

het paard- en ponyrijden voorop!

RSV Barchem is op 1 januari 2019 ontstaan 

door de samenvoeging van de rijvereniging 

de Bergruiters (daarvoor sedert 1947 genaamd 

landelijke rijvereniging de Bergruiters) en de 

ponyclub de Barchruiters.

Voorts bestaat sedert 8 oktober 1996 de overkoe-

pelende stichting genaamd stichting Buitensport 

Barchem, voorheen genaamd Stichting Ruiter-

sport Barchem. 

Deze stichting is eigenaar van de accommodatie 

aan de Soerinkweg 12 te Barchem, alsmede van 

de watercombinatie aan de Looweg te Barchem, 

ter beschikking gesteld ten behoeve van de paar-

den- en ponysport.
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De verlichte rijbaan biedt ruimte voor zowel 

dressuur als springtraining, daarnaast is er een 

event-terrein waar leden gebruik van kunnen 

maken.

Inmiddels is dit jaar 2019 gestart met het reali-

seren van een nieuw clubgebouw met bijbeho-

rende berging. Ook de rijbanen zullen worden 

aangepast en verfraaid. 

De geschiedenis van de Bergruiters is eigenlijk 

begonnen in 1933 toen de L.R Markelo in Bar-

chem een demonstratie gaf. Enkele liefhebbers 

dachten toen ‘dat kunnen wij ook’.

In 1937 reden liefhebbers al mee met optochten 

en feesten zonder een o"ciële vereniging te zijn. 

De tweede Wereldoorlog maakte een eind aan 

alle activiteiten en pas na de oorlog vonden de 

liefhebbers elkaar weer op 15 oktober 1947 en 

vond de oprichtingsvergadering plaats in hotel’-

De Dolle Hoed’ te Barchem.

Op 7 november daaropvolgend kwam de o"ci-

ele erkenning van de Koninklijke Federatie van 

Landelijke Rijverenigingen.

De eerste bestuursleden waren: de heer Esselink, 

de heer Otten, de heer ter Horst en de heer Hay-

tink. De eerste instructeur was de heer Herman 

Jansen, die toentertijd al een succesvolle carrière 

als ruiter achter de rug had. In de beginjaren viel 

het rijden niet mee; groene paarden en ruiters die 

van niets wisten. Er werd toen niet veel deelgeno-

men aan wedstrijden, eenvoudigweg omdat men 

geen winstpunten kon krijgen.

In 1952 bestond de vereniging vijf jaar en kreeg 

men van de inwoners van Barchem een vaandel 

aangeboden.

In 1974 werd door een aantal mensen de P.C. de 

Barchruiters opgericht. Alle rijverenigingen in de 

omtrek begonnen met een ponyclub en zo volg-

de ook Barchem. De eerste bestuursleden waren: 

Jan de Zanger, Hanna Bolt, Diny Saaltink, 

Gerrit Boeijink, Gerrit Elferink en Eef Postel. De 

eerste instructeurs waren Gerrit Boeijink en Gerrit 

Elferink.

www.rsvbarchem.nl

 Schietsport vereniging 
 ‘De Groene Jager’ Barchem

In 1960 staken enkele, op de kermis enthousiast 

geworden schutters, de ‘koppen’ bij elkaar en 

richtten een schietvereniging op. Begonnen werd 

in de zaal van hotel-restaurant De Groene Jager 

te Barchem (vandaar de naam). Later week men 

uit naar de kelder van het hotel. Na een wisseling 

van eigenaar moest er uitgeweken worden naar 

camping De Heksenlaak in Zwiep. Ondertussen 

had men zich al wel verzekerd van een plek in het 

in aanbouw zijnde dorpshuis ‘t Onderschoer. Toen 

dit klaar was, kwam men op de huidige locatie 

terecht met in eerste instantie semipermanente 

banen en later permanente. Een plek waar men 

zeer tevreden mee is.

Als vereniging zijn we sinds 1988 aangesloten bij 

de schietbond GEB. Dit staat voor de regio waar 

we in schieten, te weten; Groenlo, Eibergen, Bor-

culo. In, en in de buurt van deze plaatsen, bevin-

den zich de aangesloten verenigingen waartegen 

in competitieverband “gestreden“ wordt.
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Yvet-Nijhof.

Gerrit Boeijink.



Er wordt geschoten met een 4.5 mm luchtge-

weer. Onze vereniging heeft een aantal eigen wa-

pens, zodat het voor iedereen toegankelijk is om 

deze schietsport te beoefenen. Dit kan daarnaast 

dus ook nog in competitieverband; er wordt  

dan staand geschoten zonder enig hulpmiddel 

(vrije hand), en voor de ouderen (60 +) is er een 

competitie waar ze het geweer (als hulp) op een 

statief mogen laten rusten. Het ledenaantal is al 

geruime tijd rond de 20 leden die de schietsport 

een warm hart toedragen. Hiervan zijn een aantal 

leden al geruime tijd lid. De schietaccommodatie 

is op (onze  vaste) donderdagavond geopend om 

deze schietsport te kunnen beoefenen.

www.onderschoer.nl/schietkelder-2/

 Voetbalvereniging SVBV

Barchem kende in de naoorlogse jaren nog 

geen enkele verenigingsactiviteit voor de gehele 

bevolking. Omdat H.Striekwold (kapper) des-

tijds speler was van “Blauw-Wit” Lochem werd 

hem gevraagd een voetbalvereniging op poten 

te zetten. Na enkele voorbesprekingen in het 

noodlokaal van het in wederopbouw zijnde Hotel 

Bosch werd uiteindelijk op 4 april 1948 het eerste 

reglement bekrachtigd welke de oprichting was 

van Sport Vereniging Barchem Vooruit.

Dit reglement werd ondertekend door de volgen-

de personen:

H. Striekwold, J. Kluvers, J. Bosch, J.Bolt, M. Wild-

schut, W. Brand, H. Lonink, D. Rouwenhorst en 

J. Schutte. 

De vereniging was er, maar nu de accommodatie 

nog. Na omzwervingen van ‘Klokmansweide’ aan 

de Ruurloseweg naar het sportveldje aan de Beu-

kenlaan kwam er een terrein nabij Reusterman. 

Het duurde tot begin zestiger jaren alvorens de 

accommodatie voorzien werd van een betonnen 

kleedlokaal, gebouwd door eigen mensen. Een 

periode van wassen achter hotel ‘Bosch” was 

vanaf dat moment verleden tijd. 

Vanaf 1949 had SVBV ook een gymnastiekafde-

ling. Aangezien beide afdelingen weinig raakvlak-

ken hadden, besloten de gymnasten in 1965 zich 

los te maken van SVBV en als aparte vereniging 

verder te gaan onder de naam DOS.

Eind zestiger jaren brak er een moeilijke periode 

aan voor de vereniging. Het aantal leden liep te-

rug en er kon ’s zondags met moeite één elftal op 

de been gebracht worden.  Deze moeilijke perio-

de echter bracht ook nieuw elan in de vereniging, 

een nieuw en jong bestuur deed zijn intrede en 

er werden ook volop nieuwe leden geworven, 

zodat een jaar later al weer twee teams de wei in 

konden worden gestuurd. 

Alle nieuwe activiteiten hadden ook ten gevolge 

dat de accommodatie “Reusterman” te klein werd 

en aangezien uitbreiding ter plaatse niet mogelijk 
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Bouwmeesters: 
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was, moest er elders naar uitbreiding worden 

gezocht. In samenwerking met de gemeente  

werd die gevonden aan de Maandagsdijk. De 

gemeente stelde voor hier één veld aan te leggen 

en het bestaande schuurtje te verbouwen tot 

kleedkamer. Het SVBV bestuur had echter veel 

grotere plannen. Zij wilden een tweetal velden 

met daarbij vier kleedkamers en een kantine. Om 

deze plannen betaalbaar te houden, betekende 

dit dat er heel veel  werk in eigen beheer moest 

worden uitgevoerd. 

De toenmalige voorzitter Evert Klein Wassink ont-

wierp in samenwerking met de bouwmeesters 

Jan Koopman en Jan Asselman een geheel nieuw 

bouwwerk. 

In februari 1974 werd een begin gemaakt met 

de bouw. Op de zaterdagen en ’s zomers ook ’s 

avonds, was er onder de bezielende leiding van 

de bovengenoemde bouwmeesters een groep 

van zeker 15 á 20 man aan het werk.    

Na een bouwtraject van anderhalf jaar kon 9 

augustus 1975 de nieuwbouw worden geopend.

Ook sportief ging het de vereniging voor de 

wind. In 1972 was B. Leussink uit Borculo als 

trainer aangesteld. Hij was een inspirator binnen 

de vereniging, niet alleen  op sportief gebied. Op 

zondag 10 maart 1974 wordt het eerste elftal van 

SVBV kampioen van de derde klasse GVB en pro-

moveerde daarmee naar de tweede klasse GVB. 

De vreugde was van korte duur, want meteen het 

volgende seizoen degradeert het team weer naar 

de derde klasse. Het team toont echter zijn veer-

kracht  door bij de eerstvolgende gelegenheid in 

het seizoen 1975-1976 weer te promoveren. Nu 

volgt een meerjarig verblijf in de tweede klasse.

Tot begin negentiger jaren pendelt het team een 

aantal malen heen en weer tussen de 2e en de 3e 

klasse GVB. In de 2d klasse werd tegen standaard 

teams gespeeld, in de 3e klasse meestal tegen 

lagere (reserve) teams. De vereniging krijgt ook 

steeds meer leden. Op het hoogtepunt weet de 

vereniging ’s zondags 7 senioren elftallen op de 

been te brengen. 

Dat was ook de reden dat in de jaren  80 een der-

de veld aan het sportcomplex werd toegevoegd. 

Het tweede veld werd voorzien van verlichting en 

wordt tot op heden gebruikt als trainingsveld.
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Het kampioens- 
team van het 
seizoen 1975-
1976. 
Zittend v. l.n.r.:
Jan Dinkelman, 
Wim Dinkelman, 
Jan Beumer, Jan 
Weenk, Henk 
Lubberdink, 
Gerrit Nijkamp 
en Bennie 
Bannink

Staand v.l.n.r.:
Bertus Leusink 
(trainer) Dirk 
Rekers, Gerrit 
Broekgaarden, 
Gerard Goorman, 
Jo Bark, Harry 
Sommer, Jan 
Tragter, Johan 
Roekevisch en 
Jan Dinkelman.



Midden negentiger jaren begint opnieuw een 

succesvolle periode. In het seizoen 1994-1995 

wordt een via een periodekampioenschap 

afgedwongen promotie wedstrijd gewonnen en 

promoveert SVBV voor het eerst in haar bestaan 

naar de 1e klasse GVB.

Aan het einde van het seizoen 1995-1996 wer-

den door de KNVB alle onderbonden, zoals de 

Gelderse Voetbal Bond, ontbonden. Hierbij werd 

het aantal klassen van de KNVB uitgebreid van 

vier naar zeven. Dankzij een tweede plaats in de 

1e klasse GVB werd SVBV geplaatst in de 5e klasse 

KNVB.

Hier was het team redelijk succesvol en deed vol-

op mee met de strijd bovenin, waarbij promotie 

naar de 4e klasse net niet kon worden gereali-

seerd. Tot 2003 weet SVBV zich in de 5e klasse te 

handhaven, maar moet vanaf dan weer genoe-

gen nemen met een plaats in de 6e klasse. 

In 2013 wordt het team weer kampioen en pro-

moveert weer naar de 5e klasse. Van KNVB zijde 

wordt in het dan volgende seizoen beslist dat 

de laagste klasse voor standaard elftallen de 5e 

klasse wordt en komt er een versterkte promo-

tieregeling naar de 4e klasse. SVBV wordt dat jaar 

geen kampioen, maar kan dankzij deze promotie-

regeling voor het eerst in haar bestaan uitkomen 

in de 4e klasse KNVB.

Dit heeft echter maar 2 jaren stand gehouden 

en in 2015 werd weer gedegradeerd naar de 5e 

klasse. Tot op heden wordt er, met uitzondering 

van het seizoen 2017-2018 toen weer één jaar in 

de 4e klasse kon worden geacteerd, in deze 5e 

klasse gespeeld.

Het verblijf in de 4e en 5e klasse had tot gevolg 

dat het team competitiewedstrijden te spelen 

kreeg tegen standaardelftallen van verenigingen 

uit omliggende (grotere) plaatsen zoals Borculo 

(Reünie) , Ruurlo en Lochem. Terugkijkend is dit 

een enorm verschil met de GVB tijd. Om een 

voorbeeld te geven: het gememoreerde kampi-

oensteam uit 1974 speelde de kampioenswed-

strijd tegen Reünie 4.

Beginnende in 1973 is SVBV ook actief geweest 

op het gebied van damesvoetbal. Grote animator 

hierbij was Jan Koopman. Op het hoogtepunt 

wist SVBV zelfs twee dameselftallen op de been 

te krijgen. Dit was echter maar van korte duur. 

Het aantal speelsters liep gedurende de jaren  

steeds verder terug, totdat er eind tachtiger jaren 

onvoldoende speelsters waren overgebleven om 

nog een elftal te vormen.  Dit was dan ook het 

einde van het damesvoetbal in Barchem.

Op dit moment (2019) bestaat de vereniging 

uit drie senioren elftallen, een combinatie elftal 

met vv Kl. Dochteren in de 40+ competitie, twee 

teams, 35+ en 45+ voor de 7 tegen 7 competitie 

en in totaal 7 junioren teams van JO8 t.e.m. JO19.

www.svbvbarchem.nl

 Stichting Vrienden 
 Woonplus Barchem

In 1996 stond er tot 

ieders verbazing 

plotseling een stuk in 

de krant dat de ge-

meente Lochem met 

Spectrum Wonen en 

de gezamenlijke zor-

ginstellingen, voor ouderen het plan hadden om 

een woonpluscomplex te bouwen in Barchem.

Om dit proces te begeleiden werd de Stuurgroep 

Woonplus Barchem in het leven geroepen, met 

daarin vertegenwoordigers van de gemeente 

Lochem, Spectrum Wonen, Stichting Welzijn 

Ouderen Lochem (SWOL), de zorginstellingen, 

de architect en een aantal Barchemse verte-

genwoordigers te weten; Ien Prinsen (Barchems 

bestuurslid SWOL, Eefke Landeweerd (gerefor-

meerde kerk),  Jo Nijenhuis (ouderen sociëteit, 

hervormde kerk), Hendrik Dijkman (hervormde 

kerk, Begrafenis vereniging), Ab Hamer (centraal 

bestuur), Bennie Essink (Contact)

Men vond dat er een Barchemer voorzitter moest 

worden van deze stuurgroep en Bennie werd 
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gevraagd deze taak op zich te nemen.

Over de locatie bestond nog onzekerheid tot het 

bericht kwam dat Spectrum Wonen Hotel Meilink 

had gekocht. Een groot terrein in het centrum 

van Barchem dat veel mogelijkheden bood voor 

de bouw van de woonplus.

Ook met de Kerk ging men aan tafel om te praten 

over de erfgrenzen. Tijdens dat gesprek gaf de 

kerk aan dat men wel van de Kapel aan de Lo-

chemseweg af wilde wanneer er dicht bij de kerk 

plaatsvervangende nieuwbouw zou kunnen ko-

men. Toen kwam ook de fysiotherapeut in beeld, 

die gebruik maakte van de Kapel. Bovendien was 

er dagopvang voor ouderen in het Onderschoer, 

wat geen ideale  situatie was en ook een plek zou 

moeten kunnen krijgen in het nieuwe complex.

Samengevat: er moest gebouwd worden voor: 

Woonpluscomplex met zoveel mogelijk wonin-

gen, een gemeenschappelijke ruimte, vervan-

gende woningen voor  de families Slotboom en 

Ribbers, kerkelijk gebouw met mogelijkheden 

voor dagopvang, ruimte voor de Begrafenis 

vereniging, ruimte voor de fysiotherapeut en een 

geldautomaat.

Bovendien moest de voorgevel van Hotel Meilink 

worden behouden (tijdens de sloop is de gevel 

toch omgevallen maar op een keurige manier 

herbouwd)

Bij de start van het proces werd verteld dat de 

Hoge Weide garant zou staan voor de zorg en 

dat vierentwintiguurs zorg geleverd zou kunnen 

worden. Aanpassingen in de zorgregelgeving 

maakte dat deze belofte nooit waargemaakt is en 

men nu dezelfde zorg kan krijgen die men elders 

in Barchem ook kan krijgen. 

Stichting Vrienden Woonplus Barchem mag voor 

niets gebruik maken van de ko"ekamer en de 

recreatieruimte en de kosten voor gas, licht en 

water worden betaald door Spectrum Wonen. 

Stichting Vrienden Woonplus Barchem ontvangt 

van Spectrum Wonen vijftien euro per woning 

per maand voor de organisatie van activiteiten.

www.woonplusbarchem.nl

 Toneelvereniging 
 Ons Genoegen” te Barchem

Toneelvereniging “Ons Genoegen” is in het 

Gemeentegebouw aan de Zwiepseweg te 

Barchem opgericht op 29 maart 1950 en ont-

staan vanuit de Zangver. Concordia. Tijdens de 

uitvoeringen van de zangvereniging werd er 

ook veel toneel gespeeld om de avond te vullen. 

Daar de animo van de Concordia-leden voor 

het toneelspelen erg groot was, werd besloten 

om een toneelvereniging op te richten met 

het doel het amateurtoneel op een hoger plan 

te brengen.  De oprichtingsvergadering werd 

bijgewoond door 12 aspirant leden. Als naam 

voor de vereniging werd na onderling overleg 

gekozen voor “Ons Genoegen”. Het bestuur 

werd als volgt samengesteld:  de heer Beumer 

voorzitter (destijds hoofd van de Openbare 

Lagere School te Barchem), de heer G.J. Schutte 

secretaris en mej. H. Rutgers penningmeester.                                                                                                                                  

 Grappig detail uit de notulen is het volgende:  

“Er zal naar gestreefd worden de repetities 

zoveel mogelijk buiten cafés te houden en 

de zondag vrij te houden van uitvoeringen”.                                                                                                                                   

Besloten werd, zolang nodig mocht blijken, 

contributie te innen teneinde de kosten te 

kunnen dekken. Deze werd vastgesteld op 10 

cent per week. Leden, welke zich 2 maanden na 

oprichting van de vereniging als lid aanmelden, 

moesten 2 gulden entreegeld betalen. Volgens 
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de notulen werden de voorstellingen afwisselend 

in Hotel “Meilink” en  Hotel “Bosch” (later “In de 

Groene Jager” genaamd) gehouden. In de jaren 

60 werd ook regelmatig voor andere verenigin-

gen gespeeld zoals in Laren, Bathmen, Lochem 

en Rekken. 

In februari 1973 werd het 25-jarig bestaan op een 

bijzondere wijze gevierd. Op initiatief van de ge-

broeders Bertus en Johan Schutte voeren “oudge-

dienden” van de vereniging, leden van het eerste 

uur, het toneelstuk “de Gebroeders Kalkoen” op. 

Net als 18 jaar geleden. Op dat moment telde de 

vereniging 16 leden en was daarmee de kleinste 

club van Barchem. Regie was in handen van B. 

Schutte. Jarenlang werd er gesou#eerd vanach-

ter een “kistje” op de toneelvloer. De sou#eur zat 

te vernikkelen door de koude lucht die onder 

het podium doortrok. Het was er een stofnest en 

zoals Embert Kettelarij ooit citeerde in de krant 

(na 30 jaar sou#eren in 1984) : “Zo’n sou#eurs-

hokje… daar kom je soms beschimmeld uit “. 

Nu tellen we 25 leden (dit blijft vrij constant) 

waarvan er een klein aantal niet meer speelt, 

maar zich wel verdienstelijk maakt bij bv. het 

opzetten en aankleden van het decor, een likje 

verf erover, entree geld innen, verloting, enz.                                                                                                                                             

 Op dit moment hebben we 2 ere-leden en wel 

Eppie Teunissen (lid van 1960-2001) en Hendrika 

Schepers-Hogevonder (lid van 1960-2016).

Jo Bannink-Harkink is maar liefst 56 jaar, Gert Jan 

Bosman 55 jaar en Willy Kokman 50 jaar actief lid 

binnen de vereniging.                            

“Ons Genoegen” heeft jammer genoeg geen vas-

te regisseur. Zo is er wel eens door eigen leden 

geregisseerd, maar het liefst hebben de spelers 

“vreemde” ogen. 

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Willy Klokman-van Klaveren

Secretaris: Anneke Koeleman-Voortman

Penningmeester: Frank Bannink

Overig bestuur: Mark Rood en Moniek 

Lubberdink. 

 Volksdansgroep Troika 
 Barchem

Volksdansgroep Barchem ontstond op 9 novem-

ber 1966 als onderdeel van Vereniging Platte-

landsvrouwen – Barchem. De groep is begonnen 

met 16 leden.De vereniging heeft ten doel de 

volksdansen te beoefenen in de ruimste zin des 

woords. De eerste leidster was Bertha Stern.

Het allereerste openbare optreden is ter gele-

genheid van de geboorte van het prinsje Willem 

Alexander in april 1967. 

Na een paar jaar werd Bertha vervangen door 

Eddy Oosthof en weer een paar jaar later door 

Lies Roodhart.  Halverwege de jaren 70 wordt 

de volksdansgroep een zelfstandige vereniging, 

iedereen mag nu lid worden van Volksdansgroep 

Barchem. Onder Lies hebben we veel optredens 

o.a. in bejaardentehuizen en tijdens evenemen-

ten. In 1987 krijgen we een nieuwe leidster Wilma 

van Wieringen. Onder haar leiding veranderen wij 

van naam, want we willen meer een internatio-

naal karakter en gaan vanaf nu heten:  Volksdans-

groep Troika.

In 2005  gaat Wilma ons verlaten en dansen wij 

verder met Saskia Houwaard.  Tot heden is Saskia 

onze leidster en dat bevalt prima.

Optreden doen we niet meer, we dansen alleen 

nog voor ons plezier en hopen dat nog heel lang 

te blijven doen.

 xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

 xxxxxxx

xxxxxxxxxxx
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 Vrouwen van Nu, 
 afdeling Barchem

Initiatiefneemster voor de oprichting van de 

Barchemse afdeling van de Nederlandse Bond 

van Plattelandsvrouwen op 2 december 1953, 

was mevrouw M. Esselink-Kok uit Zwiep. Zij 

was al actief voor de Lochemse afdeling van de 

Plattelandsvrouwen, waarvan zij ook een van de 

oprichtsters was. Zij zat ook in het provinciaal be-

stuur en heeft eveneens de afdelingen Dinxperlo 

en Winterswijk opgericht.

De oprichtingsvergadering op 2 december 1953  

van de Barchemse afdeling vond plaats in het 

Woodbrookershuis. In haar oprichtingswoord zei 

mevrouw Esselink: “Wij hebben als plattelands-

vrouwen ervoor te zorgen ons zelf te blijven en 

dienen ons steeds af te vragen of de dingen die 

wij ondernemen wel bij ons passen”. 

Meteen al de eerste avond startte men met een 

ledenaantal van 47 dames. In het begin waren 

het voornamelijk de dames uit het buitengebied, 

plattelandsvrouwen, maar in de loop der tijd 

werden ook meer dames uit de kern van het dorp 

lid. Het aantal leden fluctueerde, maar op dit mo-

ment is het ledenaantal zo ongeveer 135 dames.

Het doel van de Plattelands Vrouwen is in de loop 

der jaren steeds meegegroeid. Zo werd ook de 

naam veranderd naar Vrouwen van Nu.

Waar vroeger veel meer de nadruk lag op prak-

tische en huishoudelijke onderwerpen bij de 

cursussen en afdelingsavonden, ligt nu de focus 

meer bij culturele en maatschappelijke onder-

werpen. De Barchemse afdeling van Vrouwen van 

Nu beschikt wel nog steeds over een agrarische 

commissie, een tuinclub en een handwerk-brei-

groep, maar dat zijn ook items van alle tijden. Om 

speciale afdelingsavonden of jubilea te bekosti-

gen werden en worden nog steeds verlotingen 

of andere acties op touw gezet. Zo werden 

bijvoorbeeld voor het 50-jarig jubileum duizen-

den nieuwjaarsrolletjes gebakken en verkocht. 

Die werden dan in groepjes bij verschillende 

dames thuis gebakken. Voor het 60-jarig jubileum 

werden honderden schoentjes van fietsband aan 

een sleutelhanger verkocht.

Nog is er iedere maand een afdelingsavond 

waar dan diverse onderwerpen aan bod komen, 

zoals bijv. een modeshow, iemand die een boek 

geschreven heeft en daar een mooie presen-

tatie over geeft. Ook zijn er nog steeds diverse 

workshops en cursussen, zoals bloemschikken, 

mozaïek, fitness en worden er onder andere door 

de Reiscommissie culturele of sportieve uitstapjes 

georganiseerd .

Het enige lid van het eerste uur, dat ook bij de 

oprichtingsvergadering aanwezig was, is me-

vrouw Mina Imenkamp-Sigger, die bij leven en 

welzijn in 2019 66 jaar lid zal zijn van Vrouwen 

van Nu, afdeling Barchem.

vrouwenvannu.nl/barchem
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Wiej Schotst Vedan

De folkloristische dansgroep, ook wel de Boeren-

dansers genoemd, is opgericht op 28 april 1968.

De groep is opgericht met de bedoeling om fol-

klore in al zijn facetten in stand te houden en uit 

te dragen. Zoals daar zijn: de oude dansen, kle-

derdracht, traditionele gebruiken en taal (dialect).

De groep treedt op in de kleding zoals boeren 

in de regio die omstreeks 1900 droegen. Een 

aantal muzikanten met harmonica en accordeon 

verzorgt de muziek.

We dansen bijna altijd op klompen, maar tegen-

woordig ook in de ‘zondagse dracht’ en daar zijn 

dan schoenen bij.

Behalve in Nederland (bejaarde centra’s, scholen, 

ziekenhuizen e.d.) treden wij ook veel in Europa 

op. Er is dan ook bijna geen land in Europa waar 

wij niet gedanst hebben.

Tegenwoordig is het moeilijk om een vereniging 

als de onze instant te houden, maar dat is met 

andere folkloregroepen niet anders. Zodoende 

werken wij veel samen met de Knupduukskes uit 

Vorden. Maar als we ergens optreden dan komen 

we ‘uit Barchem’. 

wiejschotstvedan.123website.nl

 De Zonnebloem,  
 afd. Barchem

De nationale vereniging de Zonnebloem bestaat 

al vanaf het jaar 1948.

Verschillende grotere plaatsen hebben een 

afdeling en vanuit Barchem wordt samengewerkt 

met Ruurlo.

Vanuit het regiobestuur wordt dan in 1991 

gevraagd of Barchem een eigen afdeling wil 

vormen. 

Dhr. Kuiperij, vanuit het regiobestuur, begeleidt 

de groep mensen in Barchem.

Dit zijn op 24 april 1991: D. Baks, F. Vruggink, J. 

Kl. Brinke, B. Braakhekke, R. Boon, D. Bannink, A. 

Rouwhof en H. Mulderije.

De belangrijkste activiteit is het bezoeken van 

mensen, die door een lichamelijke beperking 

weinig naar buiten komen en behoefte hebben 

aan bezoek.
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Ook worden er krantjes rondgebracht, die van het 

nationaal bureau in Breda komen.

Tegenwoordig wordt alle nieuws per email 

verstuurd.

Wel is nog steeds de belangrijkste activiteit van 

de Zonnebloem: het bezoekwerk.

Ook wordt er vanaf het begin in Barchem meege-

daan met “ziekendag” (begin september) en met 

de actie “Zon in de Schoorsteen” rond 5 decem-

ber. 

De loten verkoopactie is vanaf het begin in Bar-

chem een bron van inkomsten geweest. Een deel 

van de loten mag de afdeling zelf houden voor 

activiteiten.

De eerste jaren werden 300 loten verkocht. Nu 

verkopen we 1000 loten in Barchem, Zwiep en 

Nettelhorst. Dit dank zij veel vrijwilligers.

Ook een deel van het donateursgeld is voor onze 

afdeling. 

Het is niet verplicht om donateur te zijn om aan 

activiteiten deel te nemen.

Zo probeert de vrijwilligersgroep van Barchem 

gezelligheid te brengen bij mensen d.m.v. een 

bezoekje of een activiteit, zodat ook zij mee kun-

nen doen aan een fijne samenleving.

www.zonnebloem.nl/barchem

 Belangenvereniging Zwiep

In 1968 was er voor het eerst een buurtfeest bij 

Kempke op de delle. (Tevens de start van de ver-

kering van Hanny Veldmaat en Herman Postel.) 

In 1990 verscheen het eerste “Zwiepse Praotje”.  

Deze kwam 2 tot 4 keer per jaar uit. Het is ont-

staan doordat er op mijn (Herman Postel) werk 

het PC privé project van start ging. Als je dan zo’n 

PC hebt, ga je er werk voor zoeken en dat werd 

het Zwieps Praotje.

Inmiddels zijn we 29 jaargangen verder.

Op 28 februari 2000  werd het een o"ciële 

vereniging, BELANGENVERENIGING ZWIEP, met 

statuten en kregen we ook een bijdrage van de 

gemeente. Verder hebben we een aantal com-

missies o.a. Groenteam, Paasvuur com.  Feestcom.  

Verkeerscom.

www.zwiepspraotje.nl/welkom.php

 Menclub De Bergmenners

Als club bestaan we sinds mei 1992. Opgericht 

aan de bar door Willy Klokman, Jan Beunk en 

Gerrit Holmer. 

Er zijn door de jaren heen tal van activiteiten ge-

weest zoals ritten voor toeristen, wedstrijden, de 

Paasbeurs en gezelligheidsritten waar de gehakt-

ballen aan het einde het goed deden.

Een aantal jaren was er een heus clubblad. Door 

de intrede van het digitale tijdperk werd dit een 

nieuwsbrief.

Nu is de club minder actief, mede door de 

gemiddeld hoge leeftijd van de leden. Uitjes die 

te maken hebben met paarden,  Nieuwjaarsre-
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ceptie, gezelligheidsritten en een mendurance 

staan nog op het jaarlijkse programma. Waarbij 

de Paarden4Daagse al 11 jaar lang een  hoogte-

punt van plezier, verbinding en veel contacten 

met menners en ruiters is. Vier dagen lang rijden 

er ruim 100 menners en ruiters prachtige tochten 

rond Barchem. De sfeer van gemoedelijkheid en 

mooie omgeving zorgen ervoor dat veel deelne-

mers jaarlijks terug keren naar Barchem.

www.debergmenners.nl
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