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In deze laatste editie van het jaar 2022 vindt
u de overvolle agenda die doorloopt tot en
met zondag 8 januari 2023. Met de feestdagen in het verschiet, vraag ik uw speciale
aandacht voor de plaatselijke restaurants.
Door een overvloed aan nieuws en reportages kon helaas niet alles in deze editie geplaatst worden, zoals een reportage met foto’s van de goed georganiseerde Sinterklaasintocht en aansluitend feest in de Borg. In de
volgende editie zal deze reportage worden
opgenomen.
Graag wil ik u attenderen op de gezinsviering
op Kerstavond 24 december in Kulturhus de
Borg. De originele kerststal uit de St. Franciscuskerk is in de Huiskamer opgesteld. Samen
met de kerstbomen zorgt dit voor een warme
en gezellige Kerstsfeer. De gezinsviering
wordt georganiseerd door en met medewerking van het Jeugdorkest Harmonie St. Franciscus en begint om 18.30 uur. Komt allen
samen genieten van de muziek en een mooi
kerstverhaal.
De kerststal en de kerstbomen worden geplaatst op maandag 28 november in de Borg
en zijn tot en met Driekoningen in januari
2023 voor iedereen te bewonderen. Als gebruikelijk wordt er weer een grote verlichte
kerstboom bij het voormalig kerkgebouw
geplaatst. Ook de voorgevel van de Borg
wordt van een buitenversiering voorzien.
Dan kondig ik u alvast de traditionele Nieuwjaarsreceptie aan voor heel Babberich, georganiseerd door de Dorpsraad Babberich. Deze
vindt plaats op zondag 8 januari vanaf 14:00
uur in Kulturhus de Borg. Er is een mooi programma samengesteld met o.m. optredens
van dweilorkest Ales Fekeert, de Midwinterhoornblazers, de bekendmaking van de Babberichse vrijwilliger van het jaar en muziek
van Peter Hendriks. Ik hoop heel veel dorpsgenoten te mogen begroeten om elkaar het
allerbeste te wensen.
De Oranje koorts voor het WK in Qatar is er
nog niet helemaal. Maar naarmate de prestaties grootser worden staan we met z’n allen
achter ‘onze jongens’. Ik wens iedereen veel

voetbalplezier en hoop dat dit wereldtoernooi zonder problemen mag gaan verlopen.
Dan zult u in de agenda zien dat er nóg een
spreekuur met Baston Wonen en de politie is
bijgekomen. We zijn eerder gestart op iedere
derde dinsdag van de maand van 11:00-12:00
uur. Deze spreekuren zijn een groot succes.
Veel dorpsgenoten komen naar de Borg met
allerlei vragen, wensen of problemen. Er
wordt goed geluisterd naar hen en zo mogelijk direct actie ondernomen. De gemeente
Zevenaar kon op die derde dinsdag niet aansluiten. Een duidelijk gemis maar in goed
overleg met Baston Wonen en politie gaat
ook de gemeente Zevenaar deelnemen aan
het spreekuur. Maar dat is dan op iedere eerste donderdag van de maand, eveneens van
11:00-12:00 uur in de Borg. Nu is het plaatje
van de dienstverlening compleet en u kunt
terecht op zowel de derde dinsdag van de
maand voor Baston Wonen, politie, Dorpsraad als op de eerste donderdag van de
maand voor gemeente, Baston Wonen, politie, Dorpsraad. Een goede service aan u gezien de grote belangstelling. Daardoor kan er
door u nog specifieker worden gesproken
met de juiste instantie. De data worden telkens in de agenda van onze Nieuwsbrief vermeld.
De Pronkzitting van onze CV de Schuumneuzen wil ik zeker aanbevelen. Een prachtige
avond met de Carnavalsmuziek, de Buutreedners, de Raad van Elf en de presentatie van
de nieuwe Prins Carnaval Babberich. Kom
naar het Kulturhus de Borg op zaterdag 26
november en geniet met volle teugen van dit
geweldige feest. De moeite waard, zo’n
avond ook in Babberich. Ik wens u allemaal
een fijn Sinterklaasfeest en een mooi WK
voetbal.
Willy van Dinther
voorzitter.
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Nieuws van Borgsaam
De decembermaand komt er weer aan:
een maand van gezelligheid en samenzijn, maar helaas niet voor iedereen.
Het is ook een dure maand en dat is
voor sommigen, juist in deze tijd van
allerlei crises, geen fijn vooruitzicht.
Hoe komen we deze maand door?
Gelukkig kunnen we elkaar helpen en dat doen we in Babberich.
Wellicht krijgt u een Sinterklaas-cadeau waar u niet echt
behoefte aan hebt. Of een Kerstpakket met lekkere dingen
die u niet allemaal of allemaal niet nodig hebt. Maak er dan
een ander blij mee. Wij van de werkgroep Borgsaam zitten
op woensdag 7 december van 13.30-16.00 uur in De Borg
om uw donatie in ontvangst te nemen. En wij zorgen dan
dat het goed terecht komt.
Wilt u zelf een pakketje samenstellen met voedsel of andere dingen, ook dat is welkom en ook die decemberverrassing mag u op 7 december inleveren. Wij zitten er
speciaal voor u.

Mocht het allemaal te vroeg komen, dan zitten we er ook
nog op woensdag 28 december van 13.00-16.00 uur. Ook
dan is uw eindejaarsgeschenk welkom. Ondertussen blijft
de doos voor de voedselbank gewoon staan, hoor. Vergeet die ook niet.
In De Borg hebben we nu ook een bord met vraag en aanbod hangen. Wilt u een dienst aanbieden of juist vragen,
hebt u spullen over of juist tekort? Hang een papiertje op,
zet uw telefoonnummer erbij en wellicht reageert iemand.
Let wel: zowel vraag als aanbod moet gratis zijn, want
omzien naar elkaar kost geen geld, alleen een glimlach.
We hebben enkele mensen kunnen helpen met hun wens.
Het leuke is dat zij zich nu ook inzetten voor anderen.
Mooi om dat mee te maken; zo sociaal kan Babberich zijn.
Werkgroep Borgsaam is onderdeel van de dorpsraad. Wij
zijn er voor iedereen. U bereikt ons via de mail:
borgsaam@gmail.com, met een briefje in de brievenbus
aan de zijkant van De Borg of spreek ons aan: Nora Hofma,
Annie Scholten, Niko Wiendels. Fijne feestdagen!

Sprookjes komen soms uit ...
In Babberich wordt gewerkt aan het
uitzetten van een kabouterpad. Vrijwilligers zijn overdag al aan het
werk om het toekomstige pad in te
richten. En ook ’s nachts wordt er
gewerkt. Vreemd, maar ja kabouters zijn eigenlijk ook vrijwilligers, ze doen altijd hun best
de ander te helpen.

Ons advies en meteen de vraag aan u, kijk eens rond en
breng de kabouters en andere bijpassende attributen, die u
straks graag op het kabouterpad zou willen zien staan, naar
de foyer van ons Kulturhus de Borg.
Alvast bedankt!

Maar nu hebben we uw hulp ook nodig. We komen nog
kabouters te kort. Bent u in het bezit van een tuinkabouter,
eentje die zit, vist of ligt te luieren, we zijn op zoek naar
allerlei kabouters en andere mooie passende spullen zoals
paddenstoelen en huisjes.

Trefpunt Babberich
Maandag 5 december, Sinterklaas dobbelspel, kosten €2,50
Maandag 12 december, High tea, gezellig samen kletsen en ondertussen genieten van een lekker hapje, kosten €2.50
Maandag 19 december, kerststukjes maken. Neem van thuis een bakje en wat leuke kerstversiering mee, kosten €3,50
Maandag 26 december, gesloten i.v.m. tweede kerstdag.
Opgeven van tevoren in de Borg aan de bar tijdens de koffieochtenden of
telefonisch via de Servicedesk van Caleidoz tel.nr.: 0316-243204 (tussen
09.00 en 12.30 uur). Opgeven 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.
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Allerzielenviering
Op donderdagavond 3 november werd in de grote
zaal van het Kulturhus de Borg, de Allerzielenviering
gehouden.
De Sint Franciscuskerk mag dan wel gesloten zijn, er
worden toch nog gelukkig kerkelijke vieringen in Babberich verzorgd zoals onder meer de Maria vieringen
en Allerzielen. Dat er gelukkig nog steeds onder de
Babberichse bevolking behoefte is aan deze kerkelijke
vieringen bleek maar weer eens uit het grote aantal
inwoners die samen hun dierbare overledenen kwamen gedenken, samen te bidden en te zingen. Bij binnenkomst kregen alle mensen het Allerzielen kerkboekje aangeboden om zo alles goed te kunnen volgen.

Werkgroep AED Babberich
Vanaf medio oktober tot en met
begin november hebben ruim 50
vrijwilligers de herhalingslessen
gevolgd.
Ook hebben we een paar nieuwe
vrijwilligers op mogen leiden. Samen met de mensen die ergens
anders hun BHV en/of een AED
certificering hebben gehaald, bestaat ons bestand nu uit
113 vrijwilligers.
Top dat we in ons dorp zo’n grote groep beschikbaar hebben. Ook is in de afgelopen jaren bewezen dat bij een oproep meer dan voldoende vrijwilligers en AED’s heel snel
ter plekke waren. Wij kunnen samen echt het verschil maken.
Wilt u ook deel van deze groep uitmaken, dan horen we dit
graag.
Stuur een mail naar aedbabberich@gmail.com, dan nemen
wij contact met u op.
Ook als u als bedrijf een jaarlijkse bijdrage wilt doen, dan
houden wij ons aanbevolen.
Uit de sponsorbijdragen worden voornamelijk onderhoud,
vervanging en dus ook de kosten van de opleidingen betaald.
Ook voor vragen, tips en/of aan- en opmerkingen kunt u
ons mailen.

Deze dienst van gebeden, gedenken, gedichten werd verzorgd
door de lectoren Ria Hoof en José Berntsen, de liederen gezongen door het Caecilia Koor (Dames- Heren) onder leiding van
dirigent Jacob Graansma en het geluid door Remy Berntsen.
De grote zaal was, door de vrijwilligers van zowel Caecilia Koor
als van het Uitvoerend Beheer de Borg, in de juiste en passende
ambiance aangekleed.
Na afloop werd aan iedereen een kopje koffie of thee aangeboden in de foyer van Kulturhus de Borg.
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Het Ritmisch koor heeft het ritme weer te pakken

Op donderdag 20 oktober
was er een klein concert van
het Ritmisch Koor Babberich
ter ere van het 54-jarig bestaan van het koor in het
Kulturhus de Borg. De vele
fans van het koor werden
voorzien van een heerlijke plak eigen gebakken cake en
koffie/thee alvorens plaats te nemen in de grote zaal.
Ivonne van Dongen opende de avond met de woorden:
“Het ritme zit er alweer in, nu de melodie nog” (Loesje).
Hiermee doelt zij op het feit dat het koor weer lekker in het
ritme zit wat repeteren betreft in de nieuwe repetitie ruimte in de Borg.
Echter de figuurlijke melodie van vanzelfsprekendheid, de
invulling, de melodie van de dagelijkse gang van zaken, is
veranderd.
Na bijna 54 jaar, niet meer verbonden te zijn met de geloofsgemeenschap, de kerk en een heel nieuw bestuur was
het een zeer warm en hartelijk gevoel voor het koor om te
zien dat er zoveel mensen waren gekomen om te luisteren
naar hen.

teerd. De koorleden werden getrakteerd op een stoffen
tas met dit nieuwe logo erop. De eerste twee tassen werden symbolisch aan de twee langstzittende leden overhandigd; Gerda Boerboom en
Jose Berndsen. Zij zijn 54
jaar lid van het koor!!
De avond werd afgesloten
onder begeleiding van de
accordeon. Een staande ovatie volgde van het enthousiaste publiek.
Een mooie afsluiting van een
muzikale avond mede dankzij het geweldige koor, de
grote opkomst, en niet te
vergeten de hulp van de
vrijwilligers van de Borg.
Het Ritmisch Koor Babberich repeteert elke donderdag
van 19.30 tot 21.30 uur in de Borg in Babberich. Heeft u
zin om mee te zingen en de sfeer te proeven, u bent van
harte welkom! U kunt ook mailen voor informatie naar:
ritmischkoorbabberich@hotmail.com.

Onder leiding van dirigent Theo Barten, begeleid door het
combo, zongen zij de sterren van de hemel.
Tijdens de pauze werden er loten verkocht. De prijzen van
deze lotenverkoop zijn beschikbaar gesteld door ondernemers uit Babberich, Zevenaar, Lobith en Tolkamer.
Later op de avond werd het nieuwe, frisse logo gepresen-

SJAB Nieuws
In de vorige editie bent u geïnformeerd over een mogelijke herstart van het voormalige SJAB (Stichting Jongeren Actief
Babberich) voor de jeugd vanaf 12 jaar.
Daar is nu niets voor geregeld in ons dorp en deze jongeren verdienen een thuishonk om aan wekelijkse mooie en wisselende activiteiten te kunnen meedoen. De eerste samenkomst van de vrijwilligers en ouders is op 30 november om 20:00
uur in de Borg. Op mijn oproep voor vrijwilligers/ouders die dit weer willen oppakken hebben zich al enkele personen aangemeld. U kunt zich nog steeds opgeven. We hebben een zorgplicht voor onze jongeren. Help er a.u.b. aan mee en meld u
aan via mail voorzitter@dorpsraad-babberich.nl.
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Bennie Claes: ik heb altijd van Babberich gehouden
Deze keer was onze gast in Kulturhus de Borg op donderdagochtend 17 november Bennie Claes, 76 jaar
jong.
De altijd guitige (glim) lach komt niet van zijn gezicht
en hij geniet van elk woord wat hij over Babberich, zijn
familie en verenigingsleven vertelt.
Bennie Claes,
geboren op 5
maart 1946 in
het ziekenhuis
in Zevenaar,
woonde met zijn
ouders Jan en
Mientje Claes,
broer Tonnie en
zus Hannie aan
de Beekseweg
23. Daar in het
Kwartier bracht
Bennie zijn
jeugd door met
zijn buurjongens
en meisjes.
Vooral het Baronnenveld was
toen een gewilde plek.
Zijn ouders, Jan
en Mientje
Claes, waren
eigenaar van het
bekende café
het Kruispunt en
runde daarnaast
een taxibedrijf. Opa Toon Claes was het café begonnen. Het was hard werken voor zijn ouders in combinatie met het opvoeden van drie kinderen. Werken en
op tijd feesten was (en is) het juiste medicijn wat het
wonen en samenleven aangenaam maakt. Bennie
hielp als kind al zijn vader in het café bij allerlei handen-spandiensten.
In Babberich hadden en hebben velen een bijnaam, zo
ook de familie Claes. Ze werden de “Fiep” genoemd.
Bennie vertelde dat deze naam is gekomen door het
fluiten van zijn opa Toon naar de herten.
Bennie ging naar de bewaarschool en naar de basisschool St. Franciscus aan de Dorpstraat. Maar zoals
verreweg de meeste kinderen in Babberich ging je als
eerste ’s morgens naar de kerk (ook het aantal kerkbezoeken werden toen pontificaal op het rapport vermeld). Daarna naar school. Dat was in die tijd maar
liefst vier keer van huis naar school heen en terug lopen. Met groot plezier vertelt Bennie over onder meer
het hoofd van de school, meester Cees Appels. De

man had altijd een sigaar in zijn mond. En als voorzitter van de
SV Babberich op maandagmorgen altijd in een steeds wisselende stemming: had de SV gewonnen dan was hij uitbundig, maar
was er verloren, dan was hij meesterlijk streng en humeurig.
Bennie merkte terecht op dat in die tijd er zeer zeker respect
was voor de leraren en leraressen en dat is nu helaas wel een
stuk minder geworden, zowel bij de kinderen als de opvoeders.
Na de basisschool ging
Bennie verder leren en
kwam via de MULO
terecht op de Technische school aan de
Boulevard Heuvelink
Arnhem voor de bakkersopleiding en vervolgens ging hij aan
het werk bij Frans van
Elk in Zevenaar.
De militaire dienst
vervulde hij ook. Hij
was van de lichting
1966-1 en werd ingedeeld bij de Landmacht TD in de kazerneplaatsen Grave,
Seedorf en Leiden.
Daar haalde Bennie
zijn rijbewijs en was
een van de gelukkigen
die een mooie dienstplicht had met zijn
beroep kok als functie:
"ik zou het zo weer
overdoen."
Na zijn diensttijd is Bennie gaan werken. Vooral in de eerste
jaren werd er goed rondgekeken welke baan hem het beste
paste. Rastätte Bosman Elten-Autobahn, Buiting Bakkerij (alles
met de bakfiets) Kibofa en vanaf 1973 op het Girokantoor aan
de Velperweg in Arnhem. Voor zijn baan bij de Giro (later NN en
vervolgens ING) moest hij gekeurd worden. En laat dat nu net
op maandag zijn tijdens het schuttersfeest in Babberich. Het
werd de enige maandag dat hij niet op het schuttersfeest is geweest. Maar wel werd hij aangenomen en heeft Bennie daar
meer dan 20 jaar gewerkt. Hij heeft daar een heel proces van
handwerk, daar “Jan met de handjes” genoemd, tot volledige
automatisering meegemaakt.
Verenigingsman in hart en nieren,
vanaf zijn 10de levensjaar actief lid bij
het Tamboerkorps (later Drumfanfare
St. Jan). Hij heeft praktisch alle instrumenten gespeeld zoals trommelen,
dwarsfluit, trompet, sousafoon en
bekken. Ook was hij ruim 19 jaar bestuurder en werkte eendrachtig met
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Bennie Claes: ik heb altijd van Babberich gehouden
o.m. Gerard Schipper, Theed Geven, Jan van Bartje,
Willy Sweers, Wim Jansen van de mus en natuurlijk
Gerrit Schipper. Samen met Jan van Bartje startte hij
met oud papier en oud ijzer ophalen met een platte
wagen. Zelf voorop lopen met twee stukken oud ijzer
die met kracht tegen elkaar geslagen werden om de
mensen te attenderen dat ze er aankwamen, prachtig
toch! Van de opbrengst ging ook nog een gedeelte
naar het Jeugd- en Jongerenwerk. Ook de fancy-fairs
met de rad-van-avontuur draaiers Piet Duits, Henk van
Dinther, Bart Hendriks, Theed Kloppenburg. Het kostte
heel veel vrijwilligerswerk en vooral de prijzen moesten bij elkaar “geschooid” worden. Toen vooral veel
kippen, ganzen, konijnen, taarten en grote poppen
met petticoats. Het resultaat van het rad was geweldig
voor de vereniging. Na iedere dag van het fancy-fair
moest de tent opgeruimd en geveegd worden. Bennie
herinnert zich de woorden van Piet Duits nog heel
goed die zei: "diegene die op de vloer werken zijn net
zo belangrijk als die het organiseren." Iedereen was
hetzelfde en belangrijk en deze wijze uitspraak geldt
gelukkig nog steeds. Voor zijn vele verdiensten werd
aan Bennie terecht een Koninklijke Onderscheiding
toegekend.

“Löffel Jozef”. De löffel- en de aambeeldpolka speelt Bennie nog
steeds vol overgave en met veel enthousiasme. Heel veel, vooral ouderen in zorgcentra en in de dagbestedingen, doet hij er
een groot plezier mee. In corona tijd trad hij in de buitenlucht
op en de ouderen die bijna allemaal eenzaam waren fleurden
op door Bennie.
Ook is Bennie al ruim 22 jaar als vrijwilliger aan het lesgeven bij

Caleidoz in de computersoos de Hooge Bongert. Eerst was het
vooral leren, maar nu is het ook veel problemen oplossen. Buitengewoon belangrijk werk voor deze grote groep ouderen.
Verder levert Bennie al jaren een bijdrage aan het door Joop
Boxstart begonnen facebookpagina “gij bun een Babberichse
aj”. Heel mooi met prachtige oude foto’s, gebeurtenissen die
het geheugen van de Babberichers telkens opfrist en kunnen
terugkijken op die goeie oude tijd.
Bennie is getrouwd op 29 januari 1971 met Elly Barten, wonen
aan de Middag 27 en hebben samen twee dochters, Angelique
(samen met Alfred Raaijmakers) en Monique.

Natuurlijk waren er ook andere hobby’s en dan met
name Egerländer en Tsjechische muziek. Zomaar mee
begonnen en in originele kleding kreeg hij de naam

Het zeer vrolijke gesprek, er werd veel gelachen door al die oude koeien uit de sloot, eindigde met de wijze woorden: "ik
woon en leef hier waar men naar elkaar omkijkt en helpt. Ik heb
altijd van Babberich gehouden en dat blijft zo."
Dank je wel Bennie, Willy en Henk.

Belangrijke telefoonnummers
Formulierenbrigade

06 - 344 344 37

Dierenambulance

0900 - 02 45

Politie Zevenaar

0900 - 88 44

Zelfdoding preventie

113

Algemeen alarmnummer

112

Vertrouwensarts

0800 - 20 00

Meld misdaad anoniem

0800 - 7000

Dierenpolitie

114

Maatschappelijk werk gemeente

0316 - 279 533
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Doortrekking Witte Kruis.
Daadkracht gevraagd van de Zevenaarse politiek
De Dorpsraad wil dat nu eindelijk de doortrekking en verlegging van de Witte Kruis gerealiseerd wordt. De overlast die
we dagelijks van het drukke verkeer en de zware vrachtwagens ervaren moet stoppen. Hiervoor is dit jaar een mooi plan
opgesteld waarbij leven en wonen in Babberich verbeterd wordt: leefbaarder, gezonder en verkeersveiliger. Dit plan kost
uiteraard veel geld, namelijk tientallen miljoenen euro.
Ook moet hiermee het doorgaande vrachtverkeer verdwijnen uit de Babberichseweg en Dorpstraat en moet ook de situatie
op de Beekseweg verbeteren. Met het plan krijgt natuur, toerisme en recreatie een impuls. Zodat wij zelf - maar ook anderen - kunnen genieten van het mooie gebied waarin we wonen. Dit biedt ook nieuwe kansen voor horeca en toerisme.
Wij hebben de Zevenaarse politiek gevraagd om aan hun eigen plan een grote financiële bijdrage te leveren. Wij denken
aan drie tot vijf miljoen euro om mee te starten. Zo kan ook de provincie over de streep worden getrokken om aan de oplossing mee te betalen.
Op 2 november 2022 vergaderde de gemeenteraad van Zevenaar over de begroting voor de komende jaren. Hierin wordt
bepaald aan welke projecten geld wordt uitgegeven.
De politieke partijen spraken weer mooie woorden over het oplossen van het verkeersprobleem in Babberich. Maar waar
het om gaat, is of Zevenaar geld over heeft om de doortrekking mogelijk te maken. Het gaat om de daden. En daar gaat het
mis: pas in 2026 stelt men 1 miljoen euro beschikbaar. Dat is te weinig, te laat en niet indrukwekkend om de provincie over
de streep te trekken. Wel kwam er een ton beschikbaar om onderzoek te doen. Laten we van al dat onderzoeken nu net
genoeg hebben, want de kast ligt al vol met alle rapporten. Voor ons is er genoeg gepraat en onderzocht. De politiek is nu
aan zet. En de politieke partijen in Zevenaar als eerste.
Als Dorpsraad gaan we door om de doortrekking en verlegging wél te realiseren. Eind november van dit jaar staat ons verzoek om meer geld weer op de agenda van de gemeenteraad. Eind december 2022 verwachten we een onderzoek waarin
de kosten verder zijn begroot en eind januari 2023 praat de wethouder met de provincie over de doortrekking. Via deze
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en onze acties.
Maikel Swaters
Woordvoerder Dorpsraad Gebiedsoplossing

Kinderboekenkast in de Borg
Het is zover! Naast de “Jan Elfrink boekenkast” voor volwassenen staat er nu ook een kinderboekenkast in de “huiskamer”
van de Borg.

Kinderen kunnen boeken uitzoeken en meenemen om lekker thuis te lezen. Ouders kunnen ook kinderboeken meenemen,
want voorlezen is net zo leuk!
Mocht u boeken thuis hebben voor de kinderboekenkast neem dan contact met norahofma@gmail.com
Het systeem werkt hetzelfde als voor de “Jan Elfrink boekenkast”. Heb je boeken beschikbaar voor de boekenkasten, dan
eerst even contact opnemen met Nora. Zij laat weten wanneer en hoeveel boeken we weer kunnen gebruiken.
Want lezen én voorlezen blijft leuk !!!!
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Brede ontwikkeling op St. Franciscusschool
Op de Franciscus hebben we
oog voor de brede ontwikkeling, dit doen we door een gevarieerd aanbod aan te bieden
tussen theorie en praktijk.
We willen kinderen kennis laten maken met ‘de wereld’. Zo
is bijvoorbeeld groep 7 naar Varsselder geweest. Ze hebben
een bezoek gebracht aan het bezoekerscentrum
Min40Celcius waar de kinderen hebben geleerd over het
ontstaan van de
Achterhoek en de
Liemers in de IJstijd.
Ze hebben een
speurtocht met verschillende opdrachten door het bezoekerscentrum gemaakt en alle gevonden botten en
stenen mogen bekijken. Sommige
botten en spullen

mochten zelfs aangeraakt worden of zelf opgegraven worden uit een zandbak! Ook is er laten zien hoe in die tijd
vuur gemaakt werd en hebben ze uitleg gekregen over
welke gevolgen de IJstijd had voor onze regio.
Wilt u een rondleiding op de Franciscus? U kunt contact
opnemen met de directeur, Eva van den Berg, via
directie.franciscus@liemersnovum.nl of 0316-247226

Sint Franciscus Stichting

Sint Franciscus Stichting
-Sinds 1916 ten behoeve van de Babberichse leefgemeenschap-

Ontstaan:
De Sint Franciscus Stichting is op 18 mei 1916 opgericht ter bevordering van het godsdienstig en maatschappelijk welzijn
van de Babberichse bevolking.

Doel:
De Sint Franciscus Stichting (SFS-Babberich) heeft heden ten dage ten doel:
‘het stimuleren van activiteiten door verenigingen, stichtingen of andere instellingen van culturele, sportieve, kerkelijke of
maatschappelijke aard ten behoeve van de Babberichse leefgemeenschap’.
Toelichting:
De Sint Franciscus Stichting stelt ieder jaar financiële middelen ter beschikking voor initiatieven die ten goede komen aan de
Babberichse leefgemeenschap.
De Sint Franciscus Stichting wil onder meer via deze openbare uitvraag verenigingen, stichtingen of andere instellingen
(privé personen uitgesloten) stimuleren en in de gelegenheid stellen om een idee in te zenden voor een doel dat ten goede
komt aan de Babberichse leefgemeenschap.
De voorwaarden voor een aanvraag en het inzenden van ideeën kan door middel van het aanvraagformulier op de website,
www.sfsbabberich.nl.
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Van Schip: Tuinen met karakter
Iedere tuin is hoe dan ook een afspiegeling van de bewoners van het huis. Van gestileerde perfectie tot en met vrolijke chaos, van no-nonsense functioneel tot gastvrij en kindvriendelijk: kijk om je heen, je ziet het allemaal.
De mens drukt dus zijn eigen stempel op de buiteninrichting. Maar anders dan in huis
heeft ‘het buiten’ een eigen natuur, een eigen karakter. Karakter door hoe de tuin
past in de omgeving, wat de positie is de zon, of er landschappelijke elementen zijn
waar je rekening mee moet houden. En dan laat ik de groene natuur, de planten dus,
nog buiten beschouwing, want ook die hebben een eigen wil.
In een tuinontwerp, maar zeker ook in het tuinonderhoud, is het de kunst te spelen
met die gegevens. De wil van de mens synchroniseren met het karakter van de tuin.
Dat perfecte plaatje maak je niet achter de computer, al is dat ding best wel handig.
Dat leg je ook niet aan in een paar weken, al is de tuin dan op het oog natuurlijk wel
klaar. Het echte karakter van de tuin ontstaat in jaren, stuur je steeds bij om opnieuw
en te passen bij de aard van de bewoner en de veranderende wensen die deze stelt.
Groenonderhoud is zeker ook mensenwerk.

Sfeervolle Kerstmiddag KBO Babberich
KBO Babberich verzorgt een sfeervolle Kerst middag en wel op donderdag 22 december in ’t Centrum van de familie Reijmer, aanvang 13.30 uur.
Programma:
13.30 uur opening met koffie / thee
14.00 uur gratis bingo met prachtige prijzen terwijl u kunt genieten van een heerlijk drankje
16.00 uur Kerstdiner
18.00 uur sluiting

Alle 55-plussers uit Babberich (leden en niet-leden van de KBO) zijn van harte welkom.
Bijdrage voor leden: € 30,- pp en voor niet-leden € 42,50 p.p.
U kunt zich opgeven voor deze bijzondere kerstmiddag tot en met 17 december aanstaande bij één van de volgende bestuursleden: M. Klutman Vogeldel 3 Babberich tel 248280 of F. Burgers Zwanenwaay 22 Babberich 247143.

Geplande activiteiten - November
NOVEMBER 2022

NOVEMBER 2022

Ma 21 Nov
14:00 - 16:00 u

Caleidoz Trefpunt: bingo

De Borg

Za 26 Nov
20:00 u

Pronkzitting CV De Schuumneuzen

De Borg

Di 22 Nov
12:00 - 13:30 u

Samen eten

De Borg

Zo 27 Nov
10:00 u

1e Adventsviering met Caeciliakoor, Martinuskerk

OudZevenaar

Di 22 Nov
13:30 - 16:30 u

KBO: bingo

De Borg

Zo 27 Nov
10:45 u

Kerststallen Expositie Levend
verleden Martinuskerk

OudZevenaar

Di 22 Nov
18:15 - 19:30 u

Jeugd- en Jongerenwerk:
maskers pimpen

De Borg

Zo 27 Nov

Kindermiddag - Pietenmiddag

De
Stempel

Wo 23 Nov
10:00 - 12:00 u

Laptop, mobiel en ICTservice

De Borg

Zo 27 Nov
14:00 u

Ajax B - SV Babberich

Breedenbroek

Do 24 Nov
19:30 u

Ledenvergadering Gilde St.
Jan

De Borg

Ma 28 Nov
10:00 u

Kerststal opzetten vrijwilligers kerk

De Borg

Vr 25 Nov
09:30 - 10:30 u

Samen ontspannen wandelen

De Borg

Ma 28 Nov
14:00 - 16:00 u

Caleidoz Trefpunt: film
“Vrouwen bestaan niet”

De Borg

Za 26 Nov

Kindermiddag - Pietenmiddag

De
Stempel

Di 29 Nov
18:15 - 19:30 u

Jeugd- en Jongerenwerk:
Sinterklaas

De Borg
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Geplande activiteiten - December/Januari
DECEMBER 2022

DECEMBER 2022

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

Huiskamer, sociale ontmoetingen

De Borg

Za 17 Dec

Caeciliakoor: viering verzorgingshuis De Liemerije

Zevenaar

Elke Di
13:30 - 16:30 u

KBO middag

De Borg

Za 17 Dec
15:00 u

Kindermiddag - Kerst
(koekjesbakken / versieren)

De
Stempel

Elke Do
13:30 - 16:30 u

Koersbal KB 17

De Borg

Za 17 Dec
19:30 - 23:30 u

Kerst Bingo Drumfanfare St
Jan

Huis den
Dijk

Elke Do
19:30 - 21:30 u

Repetities Ritmisch Koor

De Borg

Ma 19 Dec
14:00 - 16:00 u

Caleidoz Trefpunt: Kerststukje maken

De Borg

Elke Do
19:30 - 21:30 u

Caecilia gemengd koor

De Borg

Di 20 Dec
12:00 - 13:30 u

Samen eten

De Borg

Elke Vr
09:30 u

Samen een uurtje Vitaal
wandelen

De Borg

Di 20 Dec
11:00 - 12:00 u

Spreekuur politie, Baston,
Dorpsraad

De Borg

Do 1 Dec
11:00 - 12:00 u

Spreekuur gemeente, Baston, Dorpsraad (politie afw.)

De Borg

Di 20 Dec
13:30 - 16:30 u

KBO: Bingo

De Borg

Vr 2 Dec
09:30 - 10:30 u

Samen ontspannen wandelen

De Borg

Di 20 Dec
14:00 u

Ceciliakoor: Seniorenviering
Martinuskerk

OudZevenaar

Zo 4 Dec
14:00 u

SV Babberich - RVW

Sportpark

Wo 21 Dec
10:00 - 12:00 u

Laptop, mobiel en ICTservice

De Borg

Ma 5 Dec
14:00 - 16:00 u

Caleidoz Trefpunt: Sinterklaas dobbelspel

De Borg

Vr 23 Dec
09:30 - 10:30 u

Samen ontspannen wandelen

De Borg

Di 6 Dec
12:00 - 13:30 u

Samen eten

De Borg

Za 24 Dec
18:30 u

Kerst gezinsviering m.m.v.
Jeugdorkest harmonie

De Borg

Di 6 Dec

Géén Jeugd– en Jongerenwerk

Zo 25 Dec
10:30 u

H. Mis m.m.v. Cecilia Koor/
Koor Elten, Hüthem Kirche

Elten

Wo 7 Dec
10:00 - 12:00 u

Laptop, mobiel en ICTservice

De Borg

Ma 26 Dec
10:30 u

H. Mis m.m.v. Cecilia Koor/
Koor Elten, Andreaskerk

Zevenaar

Vr 9 Dec
09:30 - 10:30 u

Samen ontspannen wandelen

De Borg

Ma 26 Dec

Trefpunt Caleidoz gesloten
i.v.m. 2e Kerstdag

Vr 9 Dec
19:30 - 22:00 u

Vrijwilligersavond Dorpsraad Babberich

De Borg

Vr 30 Dec
09:30 - 10:30 u

Samen ontspannen wandelen

Za 10 Dec

Kindermiddag - Kerst
(koekjesbakken / versieren)

De
Stempel

Zo 11 Dec
19:30 u

H. Mis met Caecila Koor,
Andreaskerk

Zevenaar

Zo 1 Jan
14:00 u

Nieuwjaarsborrel
SV Babberich

Sportpark

Ma 12 Dec
14:00 - 16:00 u

Caleidoz Trefpunt: High Tea,
gezellig samen met hapje

De Borg

Do 5 jan
11:00 - 12:00 u

Spreekuur politie, Baston,
Dorpsraad (gemeente afw.)

De Borg

Di 13 Dec
18:15 - 19:30 u

Jeugd- en Jongerenwerk:
Kerst knutselen

De Borg

Zo 8 jan
14:00 - 16:30 u

Nieuwjaarsreceptie
Dorpsraad Babberich

De Borg

Wo 14 Dec
19:30 - 22:30 u

Borgse Vrollies muzikale
avond

De Borg

Vr 16 Dec
09:30 - 10:30 u

Samen ontspannen wandelen

De Borg

De Borg

JANUARI 2023
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Kerst 2022
Aankomende kerstdagen is het helaas niet mogelijk om bij
ons te genieten van onze welbekende kerstbrunch en kerstdiner.
Mocht u een tafel willen reserveren voor een heerlijk kerstdiner informeer dan eens bij www.thoen-thans.nl
Wel is het mogelijk om salades en puddingen te bestellen, zie
de mogelijkheden hieronder.
Afhalen 24-12 tussen 13:00 – 15:30
U kunt per mail bestellen t/m zondag
18 december.
Bestellingen voor de kerstdagen kunnen uitsluitend worden
afgehaald op 24-12-2022 tussen 13:00 – 15:30 uur.
Bij het afhalen van de bestelling betaald u contant of met de
pin.
Kerst bestellijst
https://www.centrumreijmer.nl/uploads/files/
Reijmerkerst_1.pdf

Voor meer informatie zie: www.dorpsraad-babberich.nl

