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Babberich herrijst van de langdurige coronatijd 
Beste lezers, 

De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn 
weer begonnen en volop activiteiten in ons 
dorp . In deze boordevolle editie weer een 
mengelmoes van nieuws. 

In de vorige editie vertelde ik u dat er nu aan-
dacht besteed zou gaan worden aan o.m. IKC 
Franciscusschool, Hovenier Van Schip, het 
Kabouterpad, de Bokbier Proeverij, de Carna-
valsvereniging De Schuumneuzen én de 
Pronkzitting op 26 november (noteren). U 
vindt het allemaal terug in deze editie. Nog 
geen interview. Ik kan u al wel verklappen dat 
in de volgende editie een prachtig interview 
komt over het oer- Babberichse bedrijf Hout-
zagerij Ross. Ook nog geen persbericht van de 
eigenaren van het kerkgebouw, dit was wel 
toegezegd, maar ik heb nog niets ontvangen. 
Naar ik hoop komt dit dan de volgende keer. 

Ik wil toch graag even terug komen op ons 
Schuttersfeest 2022. In deze editie is er te-
recht een artikel aan gewijd. We kunnen met 
trots zeggen dat het een uniek, fantastisch, 
druk bezocht en gezellig feest is geworden. 
Het mocht weer en Babberich deed het met 
volle teugen. Een compliment aan ons Gilde 
St. Jan met kader, de Drumfanfare St. Jan, de 
Harmonie St. Franciscus, de Verkeersrege-
laars en vooral Babberich. Dit groots gevierde 
verbroederingsfeest laat maar weer eens zien 
waartoe Babberich in staat is. Top en dank 
jullie wel allemaal. 

Om onze alom geprezen culturele traditie in 
stand te houden, hebben al onze verenigin-
gen, leden én vrijwilligers nodig. Ik weet de 
tijd is aan het veranderen, maar wonen in 
een dorp zoals Babberich betekent dat we er 
ook moeten leven. Honderden vrijwilligers 
hebben we al jaren, opgebouwd eigenlijk 
door de families. We hebben de nieuwe in-
woners van Babberich ook er bij nodig. Ze zijn 
hartstikke welkom hier en we zouden graag 
zien dat ook zij meedoen aan het sociale, 
culturele, sportieve en vrijwilligersleven. Het 
mooie is dat er voor iedereen wel wat is waar 
men aan kan meedoen. Of dat nou als vrijwil-
liger of gastvrouw in ons Kulturhus de Borg is, 
of bij het badminton, Aerobics, muziekvereni-
gingen Harmonie St. Franciscus en Drumfan-

fare St. Jan, de zangkoren Ritmisch Koor en 
Gemengd Koor, Borgse Vrollies, de KBO, 
Koersbal KB 17, de voetbalvereniging SV Bab-
berich, de collectanten, de werkgroepen van 
onze Dorpsraad, het Klompenpad, Kabouter-
pad of wandelpad, het Jeugdwerk, de Carna-
valsvereniging de Schuumneuzen, de AED, de 
Jeugdmuzieklessen of Samen Eten, het is te-
veel om op te noemen. Ik doe deze oproep 
voor ons allemaal om hier alles minimaal in 
stand te houden, jong en oud doe mee. Meld 
u zich aan! In de maandelijkse nieuwsbrief 
vindt u wat Babberich te bieden heeft en dat 
is heel veel. 

Dan wil ik u aanbevelen alle activiteiten welke 
telkens genoemd worden in onze Nieuws-
brief.  Succesvol en belangrijk is ook het 
maandelijkse spreekuur in de Borg. Iedere 3e 
dinsdag van de maand met de politie, Baston, 
gemeente, en Dorpsraad van 11:00 tot 12:00 
uur. De belangstelling is gelukkig en verras-
send groot. Kijk goed in de agenda wanneer 
er een activiteit is gepland. Ook de activitei-
ten voor heel Babberich van Caleidoz zijn aan 
te bevelen. Het is meer dan moeite waard om 
daar bij te zijn. 

Verder heeft de Dorpsraad Babberich de af-
gelopen periode gesproken met de gemeente 
Zevenaar, Baston en provincie over de infra-
structuur en de woningbouw. Hierover zijn 
grote vorderingen in de planning. U krijgt 
daar tijdig alle informatie over. 

Tenslotte wil ik u allen uit de grond van mijn 
hart zeggen, dat ik trots en vereerd ben dat ik 
al jaren uw voorzitter van de Dorpsraad mag 
zijn. Met geweldige bestuursleden en dat wij 
met uw welgemeende steun en uw oprecht 
vertrouwen samen heel veel voor ons dorp 
voor elkaar krijgen. Dank jullie wel. 

 

Willy van Dinther  
voorzitter.  

 

mailto:voorzitter@dorpsraad-babberich.nl
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Borgsaam nieuws 

De werkgroep Borgsaam van de Dorpsraad krijgt veel po-
sitieve reacties en daar zijn we blij mee. Wij helpen graag. 

Op dit moment zijn we bezig een paar wensen van de 
wensboom te realiseren. U hoort daar nog van. We gaan 
door met de wensboom later dit jaar, maar als u nu al iets 
voor een ander wenst: laat maar weten. 

De Wederdiensten lopen goed. Een buurvrouw deed bood-
schappen en de buurman maaide het gras als tegendienst. 
Een ander hielp met de computer en als wederdienst wer-
den schilderijtjes keurig waterpas opgehangen. Hebt u ook 
een kleinigheid te doen (van boodschappen doen tot op-
passen en de hond uitlaten) en kunt u als tegenprestatie 
ook iets aanbieden? Hulpvaardige handen zijn welkom: laat 
maar weten. 

Gaat u verhuizen of verbouwen, of weet u dat van een an-
der, en zijn daardoor spullen over? Geef dat bij ons aan, 

wellicht kunnen wij contact leg-
gen met iemand die daar blij mee 
is. Van vloerbedekking tot gordij-
nen en van nachtkastje tot koffie-
zetapparaat: laat maar weten. 

Hebt u een prijs gewonnen bij de 
Postcodeloterij, bijvoorbeeld een 
uitstapje naar een pretpark, en u gebruikt die niet? Wij 
kunnen er een ander blij mee maken: laat maar weten. 

Hebt u nog een elektrische fiets staan die u niet meer ge-
bruikt? Wij hebben daar een goede bestemming voor. Of 
hebt u hulp nodig voor een toeslag van de gemeente: laat 
maar weten. 

Laat maar weten kan via: borgsaam@gmail.com, de brie-
venbus aan de zijkant van De Borg of spreek een van ons 
aan: Nora Hofma, Annie Scholten, Niko Wiendels  

Nadat de kerkdeuren van onze mooie St. Franciscuskerk 
definitief werden gesloten moesten wij als koor niet alleen 
op zoek gaan naar vervangende repetitieruimte, ook 
moesten wij een nieuwe invulling gaan geven aan het 
koor. Na bijna 55 jaar, in en voor de kerk te hebben gezon-
gen slaan we een nieuwe weg in.  

Nadat wij als koor in april van dit jaar een eigentijdse versie 
van het beroemde Passieverhaal in de kerk in Lobith succes-
vol ten gehore hebben gebracht, heeft het bestuur aange-
geven het stokje te willen overdragen. Esse Veltman 
(voorzitter), Ine Stam (penningmeester) en Elly Bohnen 
(secretaris) hebben vele jaren lang, met veel passie, inzet en 
geduld zich ingezet voor het Ritmisch Koor Babberich. Het 
spreekt voor zich dat alle leden van het koor hen hier zeer 
dankbaar voor zijn. Uiteraard zijn zij op gepaste wijze door 
het koor in het zonnetje gezet. 

Met ingang van 1 aug jl. is er een nieuw, enthousiast be-
stuur. Deze bestaat uit de volgende leden: Ivonne van Don-
gen (voorzitter), Ceciel van de Adel  (penningmeester), Thea 
Wanders (secretaris) en Mariëtte Berndsen en Bianca Wen-
sink als algemeen bestuurslid. 
Als geheel nieuw bestuur is het even zoeken naar de weg 
die wij in gaan slaan, ook omdat wij als koor ook een nieu-
we invulling gaan geven doordat wij niet meer verbonden 
zijn aan de kerk. 
Maar we hebben er ontzettend veel zin in, zowel het koor 
als het bestuur! 
 
Uiteraard willen we de Babberichse bevolking betrekken bij 
de voortgang van het Ritmisch Koor Babberich. Afgelopen 
54 jaar kon het koor, ook dankzij de trouwe fans en de be-
zoekers van de ST. Franciscus kerk, met veel plezier optre-
den. 
Op 20 oktober as. gaan we kleinschalig vieren dat we 54 
jaar bestaan. Dit doen we in het Kulturhus De Borg. Ieder-

Ritmisch koor in een ‘nieuw jasje’ 

een is van harte welkom.  Onder het genot van koffie/thee 
met wat lekkers bent u welkom vanaf 19.30 uur, waarna 
wij om 20.00 uur zullen gaan zingen tot ± 21.30 uur met 
een tussentijdse pauze. 
Volgend jaar zal het 55-jarig jubileum groots in Babberich 
worden gevierd. 
 
Wij als Ritmisch Koor Babberich zullen ons letterlijk 
(willen) laten horen! Zingen vinden wij leuk, zingen voor 
publiek nog leuker! Weet u een evenement of weet u iets 
waar wij als koor kunnen optreden met ons uitgebreide 
repertoire? U kunt mailen naar:  
ritmischkoorbabberich@hotmail.com. 
Binnenkort zal onze website “de lucht in gaan”, wij houden 
u op de hoogte! 
 
Ook dit jaar doen we weer mee met  Rabobank clubsup-
port. Vanaf 5 t/m 27 september kun je stemmen.  Wil je 
ons steunen en ben je lid van de Rabobank ga dan naar de 
website van de Rabobank: rabobank.nl/clubsupport en 
stem op Ritmisch koor Babberich.  

Iedereen vanaf 12 jaar kan meedoen. Dus vraag familie, 

vrienden of kennissen om ook op ons te stemmen. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Zijn wij de laatste school in 
Nederland geweest die 
schooljaar 2022-2023 zijn ge-
start? Wij denken het wel!  

Woensdag 7 september 2022 was de opening van het 
nieuwe schooljaar. De kinderen hebben namelijk op 
de maandag en dinsdag nog kunnen genieten van het 
Schuttersfeest. De kinderen kwamen met een grote 
lach op school aan. De rode loper lag voor ze klaar. De 

Opening nieuw schooljaar 

kinderen hebben in de klas geproost op het nieuwe schooljaar. 
Daarna hebben we met ouders koffie/thee gedronken en bijge-
praat. We vonden het fijn om iedereen weer te zien. We wen-
sen alle kinderen een prachtig nieuw schooljaar! 

Heeft u een zoon/dochter die nog vier jaar moet worden? Zou u 
onze school graag een keer van binnen komen bewonderen en 
een gesprek met ons erover voeren? U bent van harte welkom! 
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Eva van den 
Berg (directeur) - 0316-247226.  

Maandag 3 oktober is er een kaart en Rummikub middag, met een heerlijk hapje, 
kosten € 1,50 
Maandag 10 oktober een workshop, herfstkrans maken, kosten € 3,50 
Maandag 17 oktober is er een kaart en Rummikub middag, met een heerlijk hapje, 
kosten € 1,50 
Maandag 24 oktober, gezellige BINGO, kosten € 2,00 
Maandag 31 oktober, filmmiddag, Zwartboek, bekroond met drie gouden kalven.  
Oorlogsfilm met Carice van Houten, Thom Hoffman, Halina Reijn en Sebastian Koch. Kosten € 1,50 
 
Vooraf opgeven in de Borg aan de bar  
tijdens de koffieochtenden of telefonisch via 
de Servicedesk van Caleidoz tel.nr.: 0326-
243204 (tussen 09.00 en 12.30 uur). Opge-
ven kan tot en met de donderdag ervoor. Er 
wordt een kleine bijdrage gevraagd, deze 
staat vermeld per activiteit en de koffie en 
thee is gratis.  

Trefpunt Babberich 

Sinds kort staat in de Huiskamer van de Borg een bak van de Voedselbank. 

Heeft u houdbare levensmiddelen (geen diepvries producten) in huis die overbodig 
in uw kast staan, of wasmiddel/zeep/toiletartikelen (deodorant, shampoo, maandverband/tampons, tandpasta etc.), dan 
kunt u hier andere mensen blij mee maken door uw bijdrage in deze bak te deponeren. Deze bak wordt elke donderdagmor-
gen door de mensen van de Voedselbank geleegd. 

Alvast dank voor uw bijdrage. 

Babberich en de voedselbank 
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Het Gilde St. Jan, de Drumfanfare St. Jan en de Harmonie St. Franciscus 
kunnen terugzien op een bijzonder geslaagd Schuttersfeest. Het was weer 
als vanouds gezellig en Babberich had er zin.  

Onder prachtige weersomstandigheden werden de talrijke erebogen ge-
plaatst met daarbij opvallend veel dorpsgenoten. Dat het Schuttersfeest nog 
steeds een zeer bijzondere aanzuigingskracht heeft bleek wel uit de zeer 
grote belangstelling zowel bij het Koningschieten bij ‘t Centrum Reijmer als 
tijdens het feest drie dagen lang in het Kulturhus de Borg. 

Tijdens alle optochten door het dorp werd de nog steeds imposant grote en 
kleurrijke stoet schutters en muzikanten veilig begeleid door de verkeersre-
gelaars. 

Natuurlijk was het weer spannend bij het Koningschieten. Het werd een 
sportieve tweestrijd tussen Raymond Schipper en Alex Walravens. Deze 
mooie wedstrijd werd in het voordeel beslist door Raymond Schipper. 

Raymond Schipper is de schutterskoning van het Gilde St. Jan 2022 en de 
nieuwe Jeugd Koningin is Hannah Hunting. 

Babberich feliciteert Raymond en Hannah die beiden tijdens het Schutters-
feest voorop gingen in een ongekend gezellig en verbindend feest. 

Babberich heeft weer laten zien dat ze een prachtige gemeenschap is, welke 
de verenigingen met grote tradities waarderen door mee te doen en daardoor in stand te houden.  

De Dorpsraad Babberich dankt alle vrijwilligers die zowel in Kulturhus de Borg als in ons dorp dit grootse feest mogelijk heb-
ben gemaakt. Om trots op te zijn!  

Geweldig Schuttersfeest 2022 

De afgelopen 54 jaar heeft het Ritmisch Koor, ook dankzij de trouwe fans 

en de bezoekers, met plezier opgetreden en dat doen we natuurlijk nog 

steeds. 

Op 20 oktober aanstaande gaan we kleinschalig vieren dat we 54 jaar be-

staan met een “KLEIN CONCERT”. Dit doen wij in het Kulturhus de Borg. 

Onder het genot van koffie/thee met wat lekkers bent u welkom vanaf 

19.30 uur, waarna wij om 20.00 uur zullen gaan zingen tot plm. 21.30 uur 

met een tussentijdse pauze. 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM, we hopen u allen te mogen begroeten. 

Tot dan, RITMISCH KOOR BABBERICH.  

Uitnodiging Ritmisch Koor - 54 jaar 
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De algemene bestuursvergadering van 1 september 
stond helemaal in het teken van het afscheid nemen van 
Henriëtte van Bindsbergen als bestuurslid. 

Henriëtte, bestuurslid van 2014 tot 2022, kan door het 
drukke en veranderde werk in het onderwijs haar functie 
niet meer naar haar wens uitvoeren. 

Voorzitter Willy van Dinther stond in zijn toespraak stil bij 
de grote verdiensten van Henriëtte voor de Dorpsraad en 
dan m.n. op het gebied van de leefbaarheid. Henriëtte 
vervulde in het bestuur de functie van secretaris. Zij be-
gon in een moeilijke periode van de Dorpsraad en heeft 
een grote bijdrage geleverd tot wat de Dorpsraad nu is: 
een gedegen en gedragen organisatie met ruim 70 vrijwil-
ligers, alom gerespecteerd en gewaardeerd zowel in het 
dorp als bij de overheden. 

Henriëtte was liever doorgegaan en had er grote moeite 
mee om te stoppen. Maar het was eenvoudigweg niet 
meer te combineren. De Dorpsraad Babberich zal haar 
gaan missen. Als mens was zij zeer geliefd binnen het be-
stuur. Haar deskundigheid en gedrevenheid werden zeker 
gewaardeerd. Zij had altijd en luisterend oor en kwam 
met goede adviezen. Deze vaardigheden samen met haar 

Henriëtte van Bindsbergen, dank je wel 

charisma zijn kenmerkend voor de persoon Henriëtte. 

Henriëtte kreeg voor haar vele verdiensten uit handen van 
de voorzitter een prachtige bos bloemen en twee mooie 
cadeaus aangeboden. Een diepe buiging en heel veel dank 
voor alles, zo besloot hij. 

Op haar beurt dankte Henriëtte haar medebestuursleden 
voor de jarenlange prettige, menselijke en succesvolle sa-
menwerking en zegde toe dat ze beschikbaar blijft voor de 
ad-hocactiviteiten waar de Dorpsraad om bekend staat.  

Een delegatie van de Kloosterweide, bestaande uit Ma-
rieke Lammers, Mellanie Bouwman en Pieter van Lent, 
heeft met het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Babbe-
rich overleg gevoerd met de gemeente Zevenaar. Onder-
werp was de afronding van de al lang lopende plannen 
voor het leefbaarder maken van deze mooie jonge wijk. 

Deze gesprekken hebben geleid tot duidelijkheid van de 
gemeente Zevenaar en tot een resultaat dat voldoet aan 
de wensen van de bewoners en de Dorpsraad. 

De gemeente Zevenaar heeft de volgende afspraken met 
tijdsplanning bekend gemaakt: 

1. De speeltuin XL – locatie is bepaald en buurtinformatie 
in het 4e kwartaal 2022. Realisatie april/mei 2023. 

2. Cruyffcourt, Pumptrack en Jeu de Boules; voor deze 
activiteiten is er geen ruimte beschikbaar binnen het 
plan. 

3. Het trapveldje is nu tijdelijk ingericht op het terrein dat 
komend jaar bebouwd gaat worden. Het veldje wordt, 
zodra deze weg moet, verplaatst naar de nieuwe loca-
tie op het terrein. 

Inrichten Kloosterweide 

4. Pluktuin; alleen bij een breed gedragen initiatief uit de 
wijk kan hier aan meegewerkt worden vanuit de ge-
meente. Beheer en onderhoud van de pluktuin worden 
via een beheersovereenkomst geregeld. De gemeente 
doet geen onderhoud. 

5. Hondenuitlaat inrichten; niet nodig, er zullen wel afval-
bakken worden geplaatst. 

6. Bomen planten 2e fase langs de wadi en gepland in na-
jaar 2022. 

We zijn zeer tevreden met dit bereikte resultaat. In deze 
nieuwe wijk kunnen kinderen straks terecht in een mooie 
speeltuin en kunnen blijven sporten op het trapveldje. De 
wijk krijgt een kleurrijke pluktuin en veel groen (bomen) 
rondom de wadi. Er komen afvalbakken bij de toegangen 
naar de wijk.  

Een langdurende samenwerking tussen alle betrokkenen 
heeft dit mogelijk gemaakt, dank aan allen daarvoor. 
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In de Nieuwsbrief van juli hebben we u geïnformeerd over de plannen 
voor de realisatie van een kabouterpad in Babberich. De locatie is het 
Landgoed Huize Valdyk aan de Dorpstraat 35. Landgoed Huize Valdyk is 
privéterrein van Ben Jacobs. 

Al gedurende enkele maanden is een groep Babberichse vrijwilligers onder 
leiding van Ben Speijdel met de realisatie het kabouterpad. Het is een heel 
karwei. Er moet flink gezaagd, geschilderd en getimmerd worden. De ka-
bouters uit het verhaal en de huisjes moeten vervolgens op een veilige rou-
te worden uitgezet. Voor de voorbereidende werkzaamheden heeft Ben 
Jacobs een grote werkruimte beschikbaar gesteld, waar de vrijwilligers hun 
werk kunnen doen. 

Naast het praktisch werk is een groep vrijwilligers bezig met het samen-
stellen van een boekje. Hierin vertellen de kabouters in hun eigen taal 
de kinderen alles over hun dagelijks werk in het bamboebos en de bloe-
mentuin. Zij laten de kinderen meebeleven en genieten van al het mooie 
wat dit kabouterpad te bieden heeft. 

Misschien zijn er handige dorpsgenoten die mee willen helpen met de 
aanleg van dit kabouterpad. Vele handen maken het werk lichter en be-
vorderen de realisatie. U kunt zich aanmelden via een mail aan:  
voorzitter@dorpsraad-babberich.nl. 

Op bijgevoegde foto's ziet u Ben Speijdel bezig met het vervaardigen van 
de verschillende figuren die langs het pad zullen worden opgesteld. 

Wij houden u vanaf nu maandelijks op de hoogte van de vorderingen van dit mooie project. Zeker een aanwinst voor de kin-
deren van Babberich en hopelijk ook van daarbuiten. 

Kabouterpad bamboebos Valdyk 

Na een succesvolle avond, waarbij drie lokale brouwerijen uit de regio een smakelijke bierproeverij presenteerden samen 
met COOP Babberich, wordt er nu op vrijdag 14 oktober een volgende bierproeverij georganiseerd. Dit keer een samenwer-
king van COOP Babberich en Stichting Uitvoerend Beheer de Borg. 

Op deze avond zal het bokbier centraal staan. Maar liefst zes bokbieren zullen worden aangeboden. Bieren van brouwerijen; 

• De eeuwige jeugd 

• Lefebre 

• Jopen 

• Muifelbrouwerij 

• RockCity en  

• Lindeboom  

zullen centraal staan. Willie van den Berg heeft geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende smaken op tafel te krijgen. 

Bokbier is een van de oudste seizoensbieren in Nederland, oorspronkelijk ondergistend, maar de laatste jaren meer en meer 
bovengistend gemaakt van gerst of van tarwe. 

Bent u ook nieuwsgierig naar de achtergrond en verschillende smaken van bokbier, dan is deze avond zeer geschikt om aan 
te schuiven. Biersommelier Rick Witjes van Brouwerij De Brouwerick  zal op deze speciale avond uitleg en achtergrond geven. 

De kosten voor deze avond zijn € 10,00 in de voorverkoop bij COOP Babberich en de Borg. Aan de deur zijn de kosten € 
12,50. Daarvoor krijgt u dan zes glazen bokbier aangeboden en een masterclass van Rick Witjes. 

Op veler verzoek zal er na 22.00 uur gelegenheid zijn om nog even na te praten/drinken in de foyer van de Borg, waarbij ook 
nog enkele borrelhapjes worden aangeboden. 

Deze avond op vrijdag 14 oktober begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur in Kulturhus de Borg. Inloop vanaf 19.30 uur. 

Van harte welkom, u komt toch ook (weer)? Graag tot dan!  

Bokbierproeverij 14 oktober in de Borg 

about:blank
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Ik liep al langer met het idee om ergens een “weggeefkast” te 
plaatsen omdat er door veel mensen steeds vaker allerlei dingen 
worden weggegooid terwijl andere mensen van deze spulletjes 
misschien nog heel blij worden. 

Nu al een paar maanden staat er daarom in de hoek van de Huiska-
mer van de Borg een “weggeefkast”. 

Een glazen vitrinekast voor kleine spulletjes zoals vaasjes/glazen/
fotolijstjes e.d. Ze zijn er door iemand ingezet die ze niet meer nodig 
heeft en ze mogen er door u uitgehaald worden. 

U hoeft er niet persé iets voor in de plaats te zetten, maar het zou 
wel leuk zijn. 

Kom snel eens kijken of er iets voor u tussen zit, of als uzelf thuis iets 
hebt liggen en niet meer nodig heeft, zet het in de “weggeefkast”.  

Groetjes, Marion Mittendorff 

De “weggeefkast”  

Om uw tuin, na een hete zomer, weer in ere te herstellen, kunt u het bes-
te het onkruid eruit trekken in plaats van schoffelen. Hierdoor trekt u het 
onkruid met wortel en al uit de grond. Dit gaat het beste wanneer de 
grond een beetje vochtig is. 

De grasmat maaien kan het beste met een maaimachine met opvangbak of 
dat u na het maaien even het gras bij elkaar harkt. Wanneer u het gras laat 
liggen kunnen er dode plekken ontstaan onder het afgemaaide gras. 

Nu de zomer praktisch aan het eind is en de herfst in zicht, kunnen we de 
balans opmaken van een voor ons land hete zomer. De bomen, struiken en 
planten hadden het, evenals mensen en dieren, zwaar te verduren. Geluk-
kig heeft het al wat geregend en onze tuinen worden al weer groener. 
Maar meer regen is echt nodig nu. 

Ook in de maanden september/oktober kunnen nog mooie dagen komen 
met temperaturen rond de 20 graden. De herfstasters komen in bloei en 
de dahlia, hortensia en gladiolen gooien de laatste bloemen eruit. De kleu-
ren die hieruit komen is een lust voor het oog. Voor de tuinliefhebbers een 
beloning voor het werk dat ze verricht hebben in hun tuin. 

Ga genieten van deze mooie nazomer en een prachtig beginnende herfst. 

Van Schip: uw tuin ná de vakantie 

Te droog, te nat: het weer wordt extremer. De neerslaghoeveelheden verschillen sterk, een flink 
aantal droge zomers en het afgelopen jaar juist het tegenovergestelde, daar moet je ook in de 
tuin wat mee.  

De regenton is, leuk, decoratief en voor de kleinere tuin nog steeds 
een prima manier om hemelwater te benutten. Een andere optie is, 

zeker voor grotere tuinen en daken, de hemelwaterafvoer afkoppelen van de riolering en leiden 
naar een ‘zinkkoffer’, een ondergrondse met grind gevulde kooi waardoor het water snel in de 
grond infiltreert. Of naar een drainagepijp, die hetzelfde doet, maar de infiltratie spreidt en zeker 
in oude wijken een prima oplossing is (*). Oplossingen als deze werken minder goed of zijn over-
bodig in betegelde tuinen. Toch, ook hier adviseren wij om in het ontwerp voldoende ruimte te 
maken voor een natuurlijke afvloeiing; de riolering blijft een waterverspilling. Een paar perkjes zijn daarvoor al voldoende en 
fleuren de tegeltuin mooi op  

(*) Door langdurige droogte kan de grond gaan inklinken. Daardoor verzakt het fundament en ontstaan er scheuren in de mu-
ren. Een drainagepijp rond het huis zal dit probleem vaak kunnen helpen voorkomen. 

Van Schip: grond– en regenwater 
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Eindelijk kunnen we onze steken weer uit de kast halen, 
de kettingen omhangen, de schuumbel uit het stof halen 
en de Wietstok weer een poetsbeurt geven.  

Onze pronkzitting zit er weer aan te komen. We zijn op dit 
moment druk in de weer met het decor, kostuums en de 
aankleding er omheen.  

Op zaterdag 26 november om 20.11 uur klinkt de schuum-
bel en staan we weer voor u klaar met een geweldig 
avondvullend programma. We hopen dat we u mogen 
verwelkomen. 

Om al onze ideeën financieel een boost te geven willen 
we u kennis laten maken met de club van 55. Voor € 55,- 
per jaar bent u vriend of vriendin van de Schuumneuzen. 
U heeft gratis toegang tot onze pronkzitting en balavond 
en er wacht een kleine speciale attentie op u.  

Voor meer info of aanmelden, mail naar  
info@schuumneuzen.nl. 

Voor al het carnaval nieuws houdt onze facebookpagina 

en website www.schuumneuzen.nl, in de gaten. 

Pronkzitting in Babberich 

• De Dorpsraad Babberich op 29 sep-

tember een eerste informatieve bij-

eenkomst organiseert over de star-

terswoningen voor Babberichse jon-

geren. Aan deze bijeenkomst zullen, 

naast de belangstellenden die zich 

hebben aangemeld voor dit project, 

ook een paar dorpsgenoten die erva-

ring hebben met een starterswoning, 

aanwezig zijn. Betrokken kandidaten 

zijn al per mail door Bert Snippe geïn-

formeerd.  

• Binnen de bebouwde kom honden 

aangelijnd moeten zijn en de hon-

denpoep opgeruimd moet worden. 

Dit geldt niet voor de speciaal aange-

legde hondenuitlaatterreinen. Bij 

kinderspeelplaatsen mogen de hon-

den absoluut niet komen. Honden 

laten loslopen in buitengebieden of 

boslanen kan altijd gevaar opleveren. 

Voor de gemoedsrust en de veilig-

heid wordt geadviseerd uw hond 

aangelijnd te houden. Laten we er 

samen voor zorgen dat er geen hon-

Wist u dat ... 

denpoep blijft liggen op voetpaden, 

opritten of langs tuinen.  

• Ons dorp een zeer actieve 

“zwerfafvalbrigade” heeft met zeven-

tien vrijwilligers. Week in week uit 

ruimt deze groep de weggegooide 

rommel langs de wegen en paden in 

Babberich netjes op. Deze vrijwil-

ligers verrichten fantastisch werk 

voor de leefbaarheid. Dankzij hun 

inzet gooien blijkbaar mensen min-

der snel afval naar buiten. Dat is een 

duidelijk pluspunt. Onze 

“zwerfafvalbrigade” kan nog wel vrij-

willigers gebruiken die dit zeer ge-

waardeerde werk willen doen. U kunt 

zich opgeven via mail aan  

voorzitter@dorpsraad-babberich.nl. 

•  De Stichting Jeugd- en Jongeren-

werk, de Dorpsraad Babberich en het 

voormalige SJAB, een herstart ma-

ken. Het doel is de jeugd van 12 tot 

18 jaar ook activiteiten te bieden die 

bij deze leeftijdsgroep passen. Voor 

het opzetten van dit broodnodige 

project is hulp nodig. De Dorpsraad 

vindt dat de jeugd deze aandacht 

verdient, doe mee en meld u zich 

alstublieft aan via mail  

voorzitter@dorpsraad-babberich.nl. 

• Als u (nog) last van ratten heeft, u 

zich kunt  melden via telefoon 06- 

47372431 bij Geert Gieling Landkamp 

27. De Dorpsraad Babberich geeft u 

de rattenvangers in bruikleen en u 

krijgt van Geert tekst en uitleg over 

het effectief en veilig gebruik ervan.  

• Het advies bij klachten is dit te mel-

den via de website 

www.gemeente.zevenaar.nl. Via  de  

link Direct melden, kunt u alles door-

geven zoals vernielingen, groenon-

derhoud, infrastructuur (trottoirs, 

wegen, wandelpaden etc.) en onvei-

ligheid. Het helpt echt.  

 

about:blank
about:blank
about:blank


Jaargang 27, nr. 10 Pagina 9 

Geplande activiteiten 

  SEPTEMBER 2022 

 
    OKTOBER 2022   

Ma 19 Sep 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt - Bingo De Borg Ma 3 Okt 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt - kaart en 
rummikub middag 

De Borg 

Di 20 Sep 
11:00 - 12:00 u 

Spreekuur politie, Baston, 
gemeente en Dorpsraad 

De Borg Za 8 Okt 
19:00 u 

Zweimal Blasmuzik met de 
Isseltaler Musikanten 

De Borg 

Wo 21 Sep 
19:30 u 

Borgse Vrollies - Inloop start 
nieuwe seizoen, vergade-
ring 

De Borg Zo 9 Okt 
14:00 u 

SV Babberich - SDZZ Sportpark 

Zo 25 Sep 
14:00 u 

SV Babberich - NVC Netter-
den 

Sportpark Ma 10 Okt 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt - work-
shop herfstkrans maken 

De Borg 

Ma 26 Sep 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt - Film 
“Gooische vrouwen” 

De Borg Di 11 Okt 
11:00 - 12:00 u 

Spreekuur politie, Baston, 
gemeente en Dorpsraad 

De Borg 

Di 27 Sep 
12:00 - 13:30 u 

Samen eten De Borg Di 11 Okt 
12:00 - 13:30 u 

Samen eten De Borg 

Di 27 Sep 
13:30 - 16:30 u 

KBO middag - Bingo De Borg Wo 12 Okt 
10:00 - 12:00 u 

Laptop, mobiel en ICT-
service 

De Borg 

Wo 28 Sep 
10:00 - 12:00 u 

Laptop, mobiel en ICT-
service 

De Borg Vr 14 Okt 
19:30 - 22:00 u 

Bokbierproeverij De Borg 

Elke Do 
19:30 - 21:30 u 

Repetities Ritmisch Koor De Borg Zo 16 Okt 
14:00 u 

SVGG - SV Babberich Megchelen 

  OKTOBER 2022  Ma 17 Okt 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt - kaart en 
rummikub  middag 

De Borg 

Geannuleerd De yoga lessen in sept. en 
okt. zijn door omstandighe-
den geannuleerd 

 Wo 19 Okt 
19:30 u 

Borgse Vrollies - bezoek 
moskee Zevenaar 

De Borg 

Di t/m Vr 
09:30 - 12:00 u 

Huiskamer, sociale ontmoe-
tingen  

De Borg Do 20 Okt 
19:30 - 21:30 u 

Ritmisch Koor - Klein concert De Borg 

Elke Di 
13:30 - 16:30 u 

KBO middag De Borg Za 22 Okt 
20:00 u 

Herfstbingo Drumfanfare  
St. Jan 

Huis den 
Dijk 

Elke Do 
13:30 - 16:30 u 

Koersbal KB 17 De Borg Ma 24 Okt 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt - bingo, 
kosten € 2,00 

De Borg 

Elke Do 
19:30 - 21:30 u 

Repetities Ritmisch Koor De Borg Di 25 Okt 
12:00 - 13:30 u 

Samen eten De Borg 

Elke Vr 
09:30 - 12:00 u 

Huiskamer, kaarten voor 
iedereen i.s.m. KBO 

De Borg Wo 26 Okt 
10:00 - 12:00 u 

Laptop, mobiel en ICT-
service 

De Borg 

Elke Vr 
09:30 u 

Vitaal wandelen De Borg Zo 30 Okt 
14:00 u 

SV Babberich - VV SHE Sportpark 

Zo 2 Okt 
11:00 u 

Herfstconcert Drumfanfare 
St. Jan 

De Borg Ma 31 Okt 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt - filmmid-
dag: Zwartboek 

De Borg 

Zo 2 Okt 
14:00 u 

Elsweide - SV Babberich Arnhem Medio Okt Jaarlijkse loterij series 1 t/m 
200 Drumfanfare St. Jan 

Hele dorp 
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Stichting Jeugd– en Jongerenwerk 

Stichting Jeugd– en Jongerenwerk Babberich heeft een programma samengesteld tot en met december.  

De verschillende activiteiten zijn in  onderstaande Agenda opgenomen. Noteer deze  in de eigen agenda of bewaar deze 
bladzijde goed. Aanvang van de activiteiten is 18:15 uur. 
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Voor meer informatie zie: www.dorpsraad-babberich.nl 


