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In 2023 delen we lief en leed samen 
Beste lezers, 

Allereerst wil ik u allemaal, namens de Dorps-
raad Babberich, een gezond, gelukkig, liefde-
vol, succesvol 2023 wensen en, naar we ho-
pen, met minder leed, verdriet of zorgen, 
maar met meer levensvreugde en geborgen-
heid. 

Het nieuwe jaar is ingeluid in Babberich op 
gepaste wijze met mooi vuurwerk en direct 
met recepties bij verenigingen. Zoals op 1 
januari de nieuwjaarsreceptie bij de SV Bab-
berich waarbij maar liefst 20 leden werden 
gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap 
binnen de rood-witte voetbalclub. En op 8 
januari werd het traditionele snerttoernooi 
gehouden, eveneens op het sportpark de 
Buitenboom. 
Op 8 januari was de nieuwjaarsreceptie voor 
de leden van de Drumfanfare St. Jan, ook 
ditmaal weer bij Walther Boxstart in Huis den 
Dijk. Zoals altijd werd deze druk bezocht en 
weer ouderwets verbindend en gezellig. 
Eveneens op 8 januari de traditionele nieuw-
jaarsreceptie voor heel Babberich, georgani-
seerd door de Dorpsraad Babberich in het 
Kulturhus de Borg. Het was weer ouderwets, 
goed geregeld, druk en gezellig. U leest in 
deze editie daarover alles.  

Dan is het inderdaad aftellen geblazen, want 
onze Harmonie St. Franciscus wordt op 28 
januari 100 jaar. Dat wordt gevierd op zater-
dagavond met een speciaal jubileumconcert 
en nog veel meer voor iedereen en op zon-
dagochtend/middag met een jubileum recep-
tie. Aan deze unieke gebeurtenis is in deze 
editie bijzondere en terecht aandacht be-
steed. De Dorpsraad Babberich zal in dat 
weekend net als heel veel Babberichers de 
jarige komen feliciteren en toespreken. 

De Borg Swingt dat willen we al een hele tijd, 
maar door corona lag helaas de vordering 
daarin stil. Maar nu kan en mag het weer en 
dat doet het SUB dan ook met nieuwe optre-
dens en bijeenkomsten voor Babberich. Jan-
nie Oudendijk vertelt enthousiast in deze 
editie over wat er zo al gaat plaatsvinden. Ze 
heeft veel ervaring in het organiseren van 
deze mooie evenementen, het is haar passie 
en ze neemt dit op zich als lid van de werk-

groep evenementen SUB de Borg. Ook bijzon-
dere aandacht voor het oprichten van een 
Babberichse toneelvereniging en een heuse 
amateur kunstmarkt. Allemaal van harte aan-
bevolen. 

De archeologie en de vondsten in de Liemers 
zijn op dit moment een heel actueel en bij-
zonder onderwerp van gesprek zijn. We heb-
ben onze plaatsgenoot en deskundige op dit 
gebied Wil Kuijpers, op veler verzoek, bereid 
gevonden om op woensdagavond 25 januari 
in Kulturhus de Borg een lezing en presenta-
tie te komen geven.  

Babberich is een dorp met vele vrijwilligers bij 
alle verenigingen. Maar zoals u weet is er bij 
iedere vereniging nog een tekort aan vrijwil-
ligers. Er is in Babberich een verscheidenheid 
aan mogelijkheden. Meld u a.u.b. aan, er is 
altijd wel wat te doen wat bij u past. Of het 
nu bij het SJAB is, bij de Dorpsraad, bij het 
SUB de Borg, bij SV Babberich of bij welke 
andere Babberichse vereniging dan ook, we 
ontvangen uw aanmelding met open armen. 

Het realiseren van het Kabouterpad op en 
rond het particuliere terrein van de heer Ben 
Jacobs Huize Valdijk, vordert gestaag. Een 
kleine, maar zeer actieve groep vrijwilligers is 
bezig met het pad vrij, begaanbaar en veilig 
beloopbaar te maken. Daarnaast het maken 
en schilderen van houten kabouters, padden-
stoelen, huisjes en de bewijzeringen. Het et 
belooft iets moois te gaan worden. 

Tot slot is er in iedere editie ruimte voor een 
interview. Daarin wil ik zowel bekende, als 
onbekende dorpsgenoten onder uw aandacht 
brengen. Babberich is een dorp geworden 
met veel nieuwe inwoners die bij ons gezellig 
komen wonen, maar ook willen leven. Deze 
nieuwe inwoners betrekken bij ons sociaal, 
cultureel en maatschappelijk gebeuren is een 
groot goed, dus daarom een verscheidenheid 
aan interviews.  

Willy van Dinther,  
voorzitter. 

mailto:voorzitter@dorpsraad-babberich.nl
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Nieuws van Borgsaam 

Iedereen heel hartelijk dank! 

Wat hebt u ons fantastisch geholpen met 
speelgoed, kerstpakketten en etenswaar 
voor de voedselbank. Wat is het fijn om 
vast te stellen dat we in Babberich er 
voor elkaar willen zijn. Wij als werkgroep 
hebben veel mensen blij kunnen maken 

in een tijd waarin het nodig was. Ook de statiegeld-actie van 
de COOP heeft ons geholpen. Met de opbrengst kunnen we 
weer mooie dingen doen. Hartelijk dank. 

En natuurlijk blijven we helpen. 

In de vastentijd gaan we de wensboom weer neerzetten in 
de hal. Hebt u een wens voor iemand, zet die dan op papier, 
doe hem in een envelop en hang hem op. Wij proberen die 
wens dan te realiseren. Maar u hoeft niet te wachten. Hebt 
u nu al een wens, doe die dan in onze brievenbus (zijkant 
van De Borg, brievenbus 3A) en dan gaan we nu al aan de 
slag. Zet wel altijd het adres van de ander erbij en uw eigen 
telefoonnummer. 

Elkaar helpen hoeft niet altijd met middelen, maar kan ook 
met aandacht. Kent u iemand in uw omgeving die alleen is, 

maar toch graag contact wil, vertel het ons. We dringen 
ons niet op, maar we willen graag meedenken zodat nie-
mand zich eenzaam voelt. Een praatje of samenkomen in 
het Kulturhus kan dan al helpen. Hebt u zelf een idee over 
hoe we iets kunnen organiseren om voor allerlei mensen 
een aantrekkelijk dorpshuis te zijn, laat dat ook maar we-
ten. Samen met De Borg kunnen we dan misschien iets 
organiseren. 

Waarschijnlijk hebt u in De Borg al het bord zien hangen 
met vraag en aanbod. Dat begint goed te lopen, maar kan 
nog beter. Wilt u iets aanbieden of vragen, hebt u spullen 
(een puzzel, een vaas) over of juist tekort (een hamer, een 
speelpop)? Hang een papiertje op, zet uw telefoonnummer 
erbij en wellicht reageert iemand. Vraag en aanbod moe-
ten gratis zijn, zo steunen we elkaar. 

De werkgroep Borgsaam is onderdeel van de dorpsraad. 
We 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 (nummer 3A) of spreek ons aan: 
Nora Hofma, Annie Scholten, Niko Wiendels. Uw wens voor 
een ander of uw tip voor aandacht is altijd anoniem. 

Maandag 6 februari, gezellige bingo, kosten €2.50 

Maandag 13 februari, met verf stippen, neem iets van porselein mee van huis, kos-

ten €3.50 

Maandag 20 februari, kaart en rummikub middag met een lekker hapje, kosten €1.50 

Maandag 27 februari, Hout branden op een plankje, kosten €3.50 

Opgeven van te voren in de Borg aan de bar tijden 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 maandag ervoor. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, deze staat vermeld per activi-

teit en de koffie en thee is gratis. 

Trefpunt Babberich 

In het kader van 'De Borg Swingt' organi-
seert de evenementencommissie iedere 
laatste vrijdagavond van de maand tot en 
met juni Open Podiumavonden in Muziekca-
fé Babberich.  

De eerste avond is op vrijdag 24 februari. Iedereen die wat 
kan op het gebied van muziek, zang, dans, toneel, gedichten 
voordragen en verhalen vertellen, kan zich opgeven voor 
een optreden van maximaal drie kwartier. Je kunt het in je 
eentje doen, maar ook met meerdere mensen. Ook bands 
zijn van harte welkom. Artiesten die optreden tijdens een 
Open Podiumavond krijgen hier voor geen vergoeding. Wel 
drie consumptiebonnen. De entree is dan ook gratis.  Het 
doel van deze avonden is dat bezoekers een lekker avondje 

De Borg Swingt met Open Podia in 2023 

kunnen genieten van diverse optredens zonder dat ze diep 
in de buidel hoeven tasten. Lijkt het je leuk om een optre-
den te verzorgen of wil je eerst toch nog meer informatie 
stuur dan een mailtje naar Jannie Oudendijk. Haar e-
mailadres is: j_oudendijk@hotmail.com. Zegt het voort! 
Zegt het voort!  

about:blank
about:blank
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Op zondag 8 januari werd in het Kulturhus de Borg het jaar 
2023 ingezet met de door de Dorpsraad Babberich georgani-
seerde nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar was de opkomst van 
de Babberichers erg groot, dit tot grote tevredenheid van de 
Dorpsraad. Het zorgde voor een gezellige sfeer. 

Er was ditmaal een mooi gevarieerd programma samenge-
steld, het geluid en de muziek door DJ Peter Hendriks, optre-
dens van de Midwinterhoornblazers Babberich-Zevenaar en 
optredens van het zeer gewilde dweilorkest Ales Fekeert. 

Na de koffie met wat lekkers, begon het officiële gedeelte van 
deze receptie met de nieuwjaarstoespraak van voorzitter 
Willy van Dinther. Hierin begon hij met zeer kritische opmer-
kingen over het weer niet op de agenda plaatsen van de 
doortrekking en verlegging Witte Kruis. “Het lijkt of we een 
achterland zijn en dat de Provincie geen idee heeft van het 
enorme verkeersinfarct in en rond Babberich. Maar de Dorps-
raad geeft niet op. Maikel Swaters van de Dorpsraad zal op 8 
februari de Provinciale Statenleden gaan toespreken en goed 
onderbouwd nogmaals duidelijk maken wat het nut en nood-
zaak hiervan is”. 

De voorzitter uitte zijn zorgen over de gevolgen die er zijn 
door de extreem hoge energiekosten. Mensen zitten en ko-
men in grote problemen, het is niet meer te betalen. Hij 
sprak wel zijn tevredenheid uit over de woningbouw in het 
dorp met o.m. de Kloosterweide en de omvorming kerkge-
bouw. Beide staan in 2023 in de planning voor uitvoering. Hij 
zei ook zeer gelukkig te zijn over de goede samenwerking met 
de verenigingen, Kulturhus de Borg, de politie, de gemeente, 
Baston Wonen en provincie. 

Verder werd door de voorzitter lof toegezwaaid aan Laurens 
en Marita Reijmer van het verkochte zalencentrum- restau-
rant ’t Centrum. Ruim 25 jaar hebben zij met heel hun hart 
glans gegeven. De voorzitter prees niet alleen hun gastvrije 
en kwalitatief goede werk maar ook de nauwe betrokkenheid 
bij de leefbaarheid, het welzijn en het verenigingsleven in 
Babberich. "We gaan jullie missen in alles, maar vooral als 
buitengewoon goede mensen, dank jullie wel". 

Willy roemde m.n. nog eens de inzet van de vele vrijwilligers. 
En dat zijn er heel veel in Babberich. Dit was direct het brug-
getje naar de jaarlijkse bekendmaking van de “vrijwilliger van 
het jaar Babberich”. De keuze is ieder jaar moeilijk want velen 
doen zo veel en al zoveel 
jaren goed werk. Dit keer 
werd Alfred Raaymakers 
gekozen tot vrijwilliger van 
het jaar. Deze bescheiden 
en hardwerkende man, die 
nooit op de voorgrond 
treedt en dat zelf ook niet 
wil, is al bijna 30 jaar voor 
diverse verenigingen wekelijks actief. Zoals voor TTV Shot, de 
AED en de Dorpsraad. Hij is een doener zo vervolgde de voor-
zitter, niets is hem teveel. Hij kreeg de prachtige, door kera-
mist Jolanda Vink handgemaakte en geglazuurde schaal aan-

Babberich zet het jaar 2023 goed in 

geboden en zijn vrouw Angelique een grote bos bloemen. 
Een dankbaar applaus was er voor Alfred van de aanwezi-
gen. 

Hierna kwam de voorzitter van 
SUB de Borg Johan Schlief aan 
het woord. Hij richtte zich tot 
Adrie Molenaar. Adrie is per 1 
januari 2023 gestopt als beheer-
der van het Dorpshuis en later 

het Kulturhus de Borg. Johan Schlief memoreerde de gro-
te verdiensten van Adrie, die zijn werk met verve ver-
richtte vanaf 1997 tot 2010 in het Dorpshuis en daarna in 
het Kulturhus de Borg van 2010 tot en met 2022. Hij prees 
Adrie voor zijn inzet en schetste hem als een man van 
weinig woorden, maar die 
zijn werk naar volle tevreden-
heid vervulde. Adrie was er 
altijd, naast zijn baan, de rest 
van de uren van maandag tot 
en met zondag. De voorzitter 
vervolgde dat hij blij was dat 
Adrie nog wel voor de Borg 
beschikbaar is als vrijwilliger en dat is fantastisch want zijn 
kennis is van grote waarde en kan de andere vrijwilligers 
helpen. Als dank werd aan Adrie een prachtige maquette, 
een fles Jägermeister (zijn favoriete drankje) en een bos 
bloemen aangeboden en hier waren de aanwezigen het 
mee eens gezien het applaus. 

Tenslotte vertelde de voorzitter dat de Borg vrijwilligers 
kan gebruiken en dat de Borg een nieuwe organisatie 
krijgt met één stichting en één klein bestuur met vele vrij-
willigers, hierover komt binnenkort nader nieuws. 

Na dit officiële gedeelte was het nog lang gezellig samen 
met muziek, drank en hapjes. Babberich heeft weer laten 
zien dat ze een hechte gemeenschap is. De Dorpsraad 
Babberich kan terugzien op een verbindende nieuwjaars-
receptie met een zorgzame en gastvrije facilitaire dienst-
verlening door de vrijwilligers van de Borg. 
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Als er één Babberichse is die ons Kulturhus de Borg brui-
send(er) wil hebben dan is het Jannie Oudendijk, 68 jaar 
jong en vitaal. Ze heeft twee zoons en drie kleinkinderen, 
Olivia 8, Jack 6 en Lewis 4 jaar, Jannie woont met haar 
man in de prachtige kloostertuin van ’s Herenhof. 

Geboren in Velsen-Zuid en via Heemskerk, Beverwijk ver-
volgens haar liefde gevolgd via Zevenaar in Babberich ko-
men wonen en leven. 

“Je moet het hier in ons dorp wel verdienen en je beschei-
den opstellen als je nieuw bent. Als het eenmaal zover is 
dan is er over en weer respect en dan ben ingeburgerd” 
vertelt Jannie. Babberich is een mooi dorp met alles er op 
en er aan. Bosrijke natuur, toeristisch en culturele tradities, 
hele aardige meegaande dorpsgenoten en ontzettend veel 
vrijwilligers.  

Ze woont nu met haar man al 18 jaar hier en daarvoor 
werkte ze “in het westen” zoals ze het zelf noemt. Vooral in 
de administratieve sector 
en als telefoniste/
receptioniste. Ze noemt de 
uitvoering van de baan als 
receptioniste bepalend 
voor het bedrijf, overheid 
of instelling. De bezoekers 
correct en met een glim-
lach te woord staan en 
Jannie heeft die glimlach 
nog steeds bij alles wat ze 
doet. 

Wat ze wilde worden en 
wat ze als vrijwilliger wilde 
doen, daarvoor heeft Jan-
nie maar één richtlijn: “Wat 
wil ik en hoe kom ik daar”. Naast werken was en is haar 
grote passie: kunst en dan vooral toneel, zowel spelen als 
regisseren. In de jaren voordat ze naar Babberich kwam 
volgde Jannie de toneel- en regieopleiding, speelde bij the-
atergroepen en regisseerde mooie toneel producties. 

Eenmaal in Babberich bleef ze in de administratieve sector 
werken en haar passie toneel spelen en regisseren uitoefe-
nen, onder andere bij Toneelgroep Uit! Ook had ze haar 
eigen toneelgroep, de IJsbloemen. Verder deed ze inter-
views bij de SV Babberich en was daar speaker bij thuis-
wedstrijden of grote bijeenkomsten. 

Het vrijwilligerswerk zit in haar en zo is ze gastvrouw in de 
Huiskamer van Babberich. Ze was de gastvrouw “in origine-
le kledij” tijdens het verwelkomen van onze burgemeester 
Luciën van Riswijk in het Kulturhus de Borg, maar ze wilde 
meer. Jannie ging aan het werk als lid van de commissie 
evenementen uitvoerend beheer van de Borg. Ze neemt al 
acht  jaar deel binnen de organisatie van Open Podium van 
Muziekcafé de Lantaern. Jannie viel niet alleen op door 
haar inzet met een glimlach, maar vooral doordat ze met 
nieuwe frisse ideeën kwam om de Borg bruisend(er) en 

Jannie Oudendijk, een culturele verbindende vrijwilliger 

toegankelijk(er) te maken voor iedere Babbericher. In haar 
overige vrije tijd geniet ze van haar hobby: breien, de 
mooiste kunststukjes worden door haar geproduceerd. 
Haar kleinkinderen zijn er maar wat blij mee. 

1. Jannie heeft haar grote plannen binnen het uitvoe-
rend beheer bekend gemaakt, welke ons zeer aan-
spreken en welke we met u willen delen.OPEN PO-
DIUM in Kulturhus de Borg, iedere laatste vrijdag-
avond van de maand (zie artikel hierover in deze 
Nieuwsbrief). De bedoeling is dat er iedere keer 
zeker drie acts zijn van ieder maximaal 45 minuten. 
De artiesten/muzikanten/cabaretiers treden gratis 
op en de toegang is eveneens gratis. Het zijn prach-
tige avonden die zeer veel belangstellenden trek-
ken. 

2. Oprichten van een TONEELVERENIGING met Bab-
berichse mensen (jong, oud en alles wat daar tus-
sen zit), die het leuk vinden om aan een toneelstuk 

mee te doen. Ervaring is 
niet nodig, wel enthousias-
me en plezier met elkaar. 
Jannie wil haar plannen, 
naar we hopen, aan vele 
belangstellenden uitleggen 
op woensdagavond 15 fe-
bruari 2023 van 19.30 uur - 
21.30 uur in Kulturhus de 
Borg. Repetities zijn altijd 
op de woensdagavond en 
er is geen verplichting om 
dan ook iedere keer er fy-
siek bij te zijn, Jannie maakt 
hiervoor een schema. Zoals 
in elk toneelstuk heb je 

grote rollen en heel veel kleine rollen, allemaal 
even belangrijk om het tot een goed geheel te kne-
den.  Het eerste mooie toneelstuk dat Jannie voor 
ogen heeft, speelt zich af in een verzorgingshuis 
met allemaal verschillende types die voor een hila-
rische, emotionele en meelevende sfeer gaan zor-
gen, een soort “Hendrik Groen”. Jannie heeft naar 
haar eigen zeggen minstens 16 spelers van alle 
leeftijden nodig, waarvan 4 een grote rol en 12 een 
kleine rol gaan spelen. Dus kom op 15 februari naar 
de Borg voor alle informatie. Zeg nu eens eerlijk; 
Babberich had 100 jaar en 4 dagen DVS toneel dat 
voorzag in een grote behoefte binnen onze ge-
meenschap, kom laten we het samen weer oppak-
ken. 

3. Het organiseren van een AMATEUR KUNSTMARKT, 
kunst in de breedste zin van het woord, in Kul-
turhus de Borg. De eerste staat gepland op zondag 
26 maart 2023. Babberich beschikt over heel veel 
zichtbare en maar ook onzichtbare kunstenaars. 
Iedere Babbericher die wat aan kunst doet zoals  
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Op dinsdag 13 december 2022 brachten de heren Van 

Bennekom en Buter van Veilig Verkeer Nederland een 

bezoek aan Babberich.  

Samen hebben we de onveilige situaties rond de provincia-

le wegen bekeken en besproken. Het gaat dan om situaties 

aan de Dorpstraat, Witte Kruis, Babberichseweg en Beek-

seweg. Daarbij heeft Veilig Verkeer Nederland geconclu-

deerd dat op veel plaatsen de situatie onveilig is voor fiet-

sers en voetgangers. Ook past de huidige inrichting met 

vele inritten naar woningen, parkeervakken en zijwegen 

niet bij een veilige inrichting van een provinciale weg. In 

februari gaan vanuit de Dorpsraad Babberich projectleider 

infra Maikel Swaters met voorzitter Willy van Dinther naar 

Arnhem om nogmaals bij Provinciale Staten de noodzaak 

voor een oplossing (doortrekking en verlegging Witte 

Project infrastructuur: bezoek Veilig Verkeer Nederland  

Kruis) onder de aandacht te brengen. Hierbij voelen we 

ons ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en zullen 

we ook de conclusies van het bezoek naar voren brengen. 

Sfeervolle kerstgezinsviering 

Kerstavond 24 december 2022 18.30 uur, zorgde de mede-
werkers van het Kulturhus de Borg voor de juiste kerstam-
biance met de echte kerststal, de vele kerstbomen en de 
grote verlichte kerstboom buiten.  

De toestroom van de dorpsgenoten was zo groot dat er een 
paar rijen stoelen bijgezet moesten worden. Iedereen werd 
aan de deur met een vriendelijk woord welkom geheten. 
Deze kerstgezinsviering werd georganiseerd door het 
Jeugdorkest van Harmonie Sint-Franciscus. Ze zorgden voor 
de juiste kerstsfeer, prachtige muziek van de talentvolle 
jeugd en een zangeres die de liederen indrukwekkend zong. 
Het geheel aangestuurd door de dirigent die alles in goede 
banen leidde. Het mooie kerstverhaal werd in delen tussen 
de muziek en de liederen voorgelezen. Aan het einde van 
deze mooie dienst kreeg iedereen een kerstkransje met 
woorden van dank. 

Het jeugdorkest Sint-Franciscus heeft aangetoond dat er in 
ons dorp een blijvende behoefte is aan gezamenlijke vierin-
gen en dat ze deze viering op de juiste manier geheel heb-
ben verzorgd. Een beter begin van Kerstmis 2022 in Babbe-

rich konden we ons niet wensen. Dank aan alle deelne-
mers en aan alle aanwezige dorpsgenoten. 

schilderkunst, beeldhouwkunst, poëzie, fotokunst 
enzovoorts roept Jannie op om mee te doen en je 
talenten te laten zien. Voor informatie 
j_oudendijk@hotmail.com. 

Het gesprek met Jannie was motiverend. Ze is heel enthou-
siast, vol passie voor wat Jannie, maar ook wij aanbevelen 
bij u. We willen van de Borg nog meer een cultureel hart 
maken en we hebben genoeg in eigen huis om dat te to-
nen. 

Jannie zal deskundig en met een grote glimlach alles regis-
seren en we steunen haar daar volledig in. 

Jannie Oudendijk, een culturele verbindende vrijwilliger 

about:blank


Ons dorp staat op zaterdag 28 
januari 2023 een bijzondere ge-
beurtenis te wachten, harmonie 
Sint Franciscus is jarig en wordt 
100 jaar. Dit is voor een vereni-
ging uniek te noemen. Vandaar 
dat ik hieraan in deze editie uitge-
breid aandacht wil besteden. Dit 
interview vond plaats in Kulturhus 
de Borg met de voorzitter Eric 
Burgers en drie oud-voorzitters 
Fred Burgers, Henk Dukkerhof en 
Wouter Jansen. Het verleden, het 
heden en de toekomst inclusief de 
festiviteiten rond het 100-jarig 
bestaan kwamen aan orde. Veel 
informatie was vooraf al door de 

betrokkenen aangereikt, maar de talloze aanvullingen kwa-
men van de vier genoemde heren. 

De muziekvereniging werd opgericht op 28 januari 1923 
door enkele dorpsgenoten uitkomend voor de toenmalige 
muziekvereniging Sint-Jan en kreeg de naam: Harmonie Sint 
Franciscus genoemd naar de Parochie en katholieke kerk 
Sint Franciscus. De 
oprichters waren on-
der anderen Bart van 
Bindsbergen, Bart Bod 
en Anton Ross. Anton 
werd de eerste voor-
zitter en bleef dat ge-
durende de eerste tien 
jaar. De eerste dirigent 
was meester Mulder 
uit Babberich en werd 
later opgevolgd door 
de professionele diri-
gent Broers.  

In de jaren 30 repe-
teerde de harmonie in 
zaal Gepkus aan de 
Zwanenwaay en in het 
Bondsgebouw aan de 
Dorpstraat. De optredens vonden altijd in een tent maar 
plaats, maar in die jaren nooit op zondag. De paters hadden 
toen veel in de melk te brokkelen. Ook werd de vaste repeti-
tieavond verplaatst van de donderdagavond naar de zater-
dagavond. Een hele goede zet van het toenmalige bestuur. 
De muzikanten moesten allemaal werken en dan ook nog 
eens op donderdagavond repeteren. Op de zaterdagavond 
was iedereen vrij en dan konden de muzikanten allemaal 
aan de repetities deelnemen. En misschien een nog belang-
rijkere reden was er na de repetities er nog gezellige en lang 
(het werd soms weleens heel laat) kon blijven zitten met een 
borreltje of glaasje bier. Het oude vaandel, de trots van de 
vereniging, heeft dienst gedaan tot 1977. 

Het aftellen is begonnen: 100 jaar harmonie Sint Franciscus 

In de jaren 40, begin van de Tweede Wereldoorlog, werden 
alle instrumenten van de harmonie ingenomen. Na de be-
vrijding in 1945 werden de repetities weer opgestart. In 
1947 volgde Hein Kappert als dirigent de overleden Lowie 
Jansen op. In 1947 kreeg de harmonie voor het eerst een 
voorzitter van buiten de harmonie: Cees Appels, hoofd van 
de katholieke jongensschool in Babberich (ons dorp had 
toen behalve de jongensschool ook een bewaarschool en 
een meisjesschool, beiden geleid door de zusters). Cees 
was ook voorzitter van de rood-witte voetbalvereniging SV 
Babberich. Het dorp werd op geestelijk gebied geleid en 
gevormd door de paters kapucijnen en zo ook de harmonie 
Sint Franciscus. De harmonie moest aangesloten zijn en 
blijven bij de (katholieke) Aartsdiocesane Bond Sint-
Willibrordus, in plaats van bij de Nederlandse Federatie. Zo 
gezegd zo gedaan en de harmonie is nog steeds lid van de 
Aartsdiocesane Bond (nu KNMO, regionale Muziekbond 
Gelderland-Flevoland MBGB). 

In de jaren 50 en 60 had de harmonie moeilijke jaren door 
terugloop van leden. Maar door geweldige inzet van de 
toenmalige voorzitter Jan Dukkerhof, samen met zijn mede-
bestuurders, werd de teruggang een halt toe geroepen en 
groeide de vereniging ieder jaar weer. Ook vrouwen uit ons 

dorp werden actief lid 
van de harmonie. In de 
jaren 60 en 70 waren 
Toon van Zimmeren en 
Jan Warbroek de diri-
genten. 

Die bloei zette zich in 
de jaren 70, 80 en 90 
voort onder leiding van 
het dagelijks bestuur 
bestaande uit Fred Bur-
gers, Koos Wolters en 
Henk Dukkerhof. In 
1986 werd de harmo-
nie zelfs Nederlands 
Kampioen in de eerste 
afdeling en dat ging 
achterelkaar door tot 
de hoogste afdeling in 

1991. Joop Eerden was toen geruime tijd de dirigent. Op 
diverse lokaties werd gerepeteerd, zoals Gepkus, Piet van 
de Lugt, Bondsgebouw, de Schutterstent, Dorpshuis Sint 
Jan en Kulturhus de Borg. Zowel het Dorpshuis was en het 
Kulturhus is een bolwerk van het culturele en muzikale le-
ven in Babberich.  

Dit is een kleine greep uit de rijke historie van de harmonie 
Sint Franciscus. Een vereniging die in kwaliteit en kwantiteit 
bleef en blijft groeien en nu bestaat uit een harmonieorkest 
met ruim 50 muzikanten, een jeugdorkest, een blokfluit-
groep en een slagwerkgroep. En uit de goede, broederlijke 
samenwerking met Drumfanfare Sint Jan is het dweilorkest 
Ales Fekeert nieuw leven in geblazen. 
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Harmonie Sint Franciscus kende vanaf 1945 acht voor-
zitters in volgorde van verleden naar heden: Cees Ap-
pels, Jan Dukkerhof, Fred Burgers, Erik Hendriksen, An-
ton van Bethraij, Wouter Jansen, Henk Dukkerhof en de 
huidige voorzitter Eric Burgers. De harmonie is in ons 
dorp, met het Gilde Sint Jan en Drumfanfare Sint Jan een 
prachtig geheel.  Schuttersfeest, carnavalsoptocht, Sin-
terklaasintocht, processie, Koningsdag of 4 mei, concour-
sen, andere plaatselijke evenementen, kampioenschap-
pen, dit alles zonder onze muziekorkesten is ondenk-
baar.  

De muzikanten stralen het plezier in muziek maken uit 
en zijn in ons dorp een begrip. De vier heren waarmee ik 
sprak stralen ook het enthousiasme uit, zijn er trots op 
dat zij het genoegen mogen hebben nu het 100-jarig 
bestaan te mogen herdenken en vieren. Een lange tijd 
waarvoor ze de vele generaties in Babberich erg dank-
baar zijn. 100 Jaar trouw aan de muziek bij lief en leed is 
echt uniek. Hele families zetten zich in voor de leefbaar-
heid en welzijn van ons dorp. Generatie op generatie, 
ongekend maar waar. De Schutterstent verdween en 
daarvoor in de plaats kwam het culturele hart van Bab-
berich, het Kulturhus de Borg. Een multifunctioneel ge-
bouw waarin alle verenigingen hun thuishonk hebben 
met vaste oefenavonden zoals de zaterdag voor de har-
monie Sint Franciscus , daar zal nooit aan getornd wor-
den. 

Harmonie Sint Franciscus is zich in deze eeuw blijven 
ontwikkelen met gedegen jeugdopleidingen via de eigen 
leden en via de muziekschool. Elke noot telt was en is 
het motto. Eric, Wouter, Fred en Henk zijn boegbeelden 
die hoogte- en dieptepunten met hun muzikale bestuur-
ders en leden hebben meegemaakt. De corona tijd was 
een hele lastige, er mocht niet gerepeteerd worden, 
daar werden de muzikanten niet vrolijk van. Groot was 
de ontlading toen ze begin vorig jaar weer mochten. Ik 
was in Kulturhus de Borg en ik zag op die zondagmiddag 
alle leden van jong tot oud in uniform met hun instru-
ment met een brede lach binnenkomen lopen. Iedereen 
had er weer zin. Het muzikale leven zag er ineens heel 
anders uit. In één klap was alle ellende vergeten en ze 
zorgden met hun voortreffelijke muziek en uitstraling 

Het aftellen is begonnen: 28 januari harmonie Sint Franciscus 100 

voor nieuw hoopvol en vertrouwd leven en weer vreug-
de in ons dorp.  

In 2022 werd er door het harmonieorkest en het jeugd-
orkest een prachtig concert gegeven onder leiding van 
dirigent Christa Boerman. Na afloop nam zij als dirigent 
afscheid. De bomvolle Borg genoot met volle teugen en 
de muzikanten en dirigent werden beloond met een 
staande ovatie. 

Het werd een vertrouwd gesprek waarin zowel Eric, 
Henk, Wouter en Fred op dreef waren en kostelijke ver-
halen vertelden. Fred had zelfs het hele archief met 
krantenknipsels meegenomen en ieder had daarover 
veel te vertellen. Teveel om alles te benoemen, maar 
met deze reportage en foto’s uit  1927, 1940 en 1970, 
wil ik u zeggen dat we met zijn allen best erg trots mo-
gen zijn en op 28 januari 2023 een 100-jarige muziekver-
eniging in ons midden hebben. Uniek is in de culturele 
geschiedenis. Harmonie Sint Franciscus is springlevend 
en zoals de vier heren tegen mij zeiden: we zijn een soci-
ale vereniging die midden tussen de dorpsgenoten staat. 
We vinden muziek maken leuk en hebben er groot ple-
zier in. De zaterdagmiddag en avond zijn voor ons een 
wekelijks uitje. We gaan na elke repetitie gezellig bij el-
kaar zitten, we willen muziek laten horen met passie en 
uit ons hart, tenslotte zijn we er trots op dit te mogen 
doen voor, met en in ons prachtige dorp Babberich. 
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Ik kan u allemaal verzekeren, van dit interview met de vier 
heren heb ik met volle teugen genoten.  Harmonie Sint Fran-
ciscus gaat op zaterdag 28 januari haar verjaardag vieren met 
u in de Borg met een heerlijk jubileumconcert, aanvang 19.30 
uur. U bent daarbij van harte welkom. Op zondag 29 januari is 
er in de Borg nog een receptie waarin ze, zeker weten, door 
de diverse sprekers alle lof zal worden toegezwaaid. 

Het aftellen is begonnen: 100 jaar harmonie Sint Franciscus 

Ik zal me even voorstellen: ik ben Bram Derksen en kom uit Tolkamer en heb zo’n 30 jaar een Lanparty onder de naam Quadlan 
georganiseerd.  
 
Nu zult u zeggen ‘Wat is een LAN-party?’ Een LAN-party is een bijeenkomst van computerliefhebbers die in hun vrije tijd 
hun computers op een Local Area Network (LAN) aansluiten, die de computers met elkaar verbindt. Iedere bezoeker van de 
LAN-party neemt zijn eigen computer met monitor of een laptop en andere toebehoren mee. Samen gaan we dan gamen. 
Dit heb ik met veel plezier gedaan, maar ondertussen ben ik verhuisd naar Babberich, waar ik samenwoon met Monique op 
de Gildestraat. 

Misschien is er behoefte voor jong en oud om samen met onze club van mensen te kletsen, te gamen en er een leuke dag 
van te maken. En wie weet in de toekomst uit te breiden naar een 2-tal dagen of een weekend. 

Gamen is niet alleen voor kinderen, maar kan voor oudere jongeren of volwassenen ook een uitlaatklep zijn; samen praten, 
lachen en elkaar uitdagen in een spel, mogen winnen, maar ook zeker mogen verliezen en misschien nieuwe vrienden ma-
ken. 

Er is een mooie locatie gevonden die voor iedereen 
makkelijk te bereiken is bij SV Babberich aan de Beek-
seweg. 

Bij interesse kun je contact opnemen en dan kunnen 
we kijken hoe snel dit opgepakt kan gaan worden. Bij 
genoeg interesse is het de bedoeling dat het een 
maandelijks terugkerend evenement gaat worden. De 
kosten proberen we minimaal te houden zodat er 
voor iedereen een mogelijkheid is om aan te sluiten. 
Je mag vrienden meenemen, ook al wonen ze niet in 
Babberich. Respect en vriendelijkheid staan bovenaan 
en vooral genieten van deze mooie bezigheid. 

Heb je vragen of heb ik je al enthousiast gemaakt, neem dan contact op met: Bram Derksen, br.derksen@gmail.com of  
06-57984783. 

Gamen in Babberich 

Dank voor dit mooie gesprek, op naar 28 en 29 januari 
waar we de jubilaris kunnen feliciteren. Babberich kan 
een diepe buiging maken en trots zijn en daar hoor ik 
heel graag bij. 

Willy van Dinther. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Computer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
about:blank
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Een nieuw jaar: de goede voornemens zijn even traditioneel als de oliebollen. Janu-
ari is de maand dat we die bollen er weer af moeten sporten en de voornemens 
vergeten worden. Tradities, je hebt er niet veel aan, maar ze zijn behoorlijk hard-
nekkig.  

Een van de vaste voornemens is voor heel veel mensen de tuin eens goed aan te pak-
ken. Niet zo gek, want die ziet er deze maand erg saai en grijs uit (of het moet ge-
sneeuwd hebben natuurlijk). Het is een goed idee om dit voornemen wel direct ter 
hand te nemen voor het voorjaar weer bloeit en het jammer is om het ontluikende 
groen genadeloos om te spitten. Saai grijs kan juist in deze tijd behoorlijk inspirerend 
zijn, want alles is mogelijk. Iedere plant in welke kleur dan ook: met een beetje fanta-
sie en wat creativiteit creëer je nu de tuin waar je dit voorjaar al van kunt genieten.  

Om de stap van intentie naar realiteit en van grijs vlak naar kleurrijke invulling wat 
makkelijker te maken, is een gesprek met de tuinprofessional wel handig en vaak zelfs 
nodig om ideeën uit te wisselen, wensen in overeenstemming te brengen met haal-
baarheid en concrete plannen te maken die ervoor zorgen dat dit jaar de voornemens 
wel uitkomen.  

Januari is de beste maand voor een goed begin van een mooi jaar in die nieuwe, 
prachtige tuin. Voor dit voornemen is niet echt veel wilskracht nodig. Neem contact 
met ons op en wij zijn de steun in de rug die je helpt om een eind te maken aan de 
traditie van halfslachtig uitgevoerde of helemaal vergeten tuinvoornemens. Neem die 
stap en je zult zien dat na een goed gesprek 2023 er al een stuk fleuriger gaat uitzien! 

Van Schip: neem de stap 

Hallo schuumvrienden, 

Het nieuwe bestuur van Stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk organiseert 
de eerste keer sinds de overname en 
corona de carnavalsoptocht op 19 
februari. Dit kunnen we niet zonder 
onze vaste vrijwilligers en de  
optochtcommissie.  

We zouden het ontzettend leuk vin-
den om de optocht voort te zetten zoals in voorgaande jaren. 
Leuke enthousiaste groepen en/of duo’s die de grootste schik 
hebben. Een feest voor jong en oud door ons dorp. Hoe leuk 
zou het zijn als de mensen die thuis zijn op het moment dat de 
optocht voorbijkomt, ze buiten komen zwaaien? We proberen 
deze optocht zo lang mogelijk te behouden, maar onze dorps-
genoten hebben we daarbij nodig!  

Carnaval Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Babberich 

Ben je nog jong en heb je een leuk groepje/duo om mee 
te lopen? Ook jullie zijn van harte welkom. De jeugd 
heeft de toekomst.  

Wil je meedoen aan de optocht in welke vorm dan ook?  

Opgeven kan via: www.schuumneuzen.nl daar vind je 
een opgavenformulier.  

De middag na de optocht staat in het teken van: lol, 
hossen en wat drankjes nuttigen. Dit jaar met een ande-
re DJ dan we gewend zijn. DJ CRAZYJACK uit Doetin-
chem. Hij wil samen met ons s ’middags een feestje 
bouwen. Een echte carnavalsmiddag met de voetjes van 
de vloer voor jong & oud! Dit wil je niet missen!  

Fijne carnavalsdagen gewenst!  

Alaaf, Alaaf, Alaaf  

about:blank
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Geplande activiteiten - Januari/Februari 

  JANUARI 2023     FEBRUARI 2023   

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

Huiskamer, sociale ontmoe-
tingen  

De Borg Di 7 Feb 
18:15 - 19:30 u 

Jeugd- en Jongerenwerk: 
Valentijn knutselen 

De Borg 

Elke Di 
13:30 - 16:30 u 

KBO middag De Borg Do 9 Feb 
20:00 u 

Jaarvergadering  
Gilde St. Jan:  

De Borg 

Elke Do 
13:30 - 16:30 u 

Koersbal KB 17 De Borg Zo 12 Feb 
14:00 u 

SV Babberich - Elsweide Sportpark 

Elke Do 
19:30 - 21:30 u 

Repetities Ritmisch Koor De Borg Ma 13 Feb 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt: verf stip-
pen op porselein  

De Borg 

Elke Do 
19:30 - 21:30 u 

Repetities Caecilia  
gemengd koor 

De Borg Di 14 Feb 
12:00 - 13:30 u 

Samen Eten De Borg 

Elke Vr 
09:30 u 

Samen ontspannen  
wandelen 

De Borg Di 14 Feb 
18:15 - 19:30 u 

Jeugd- en Jongerenwerk:  
Carnaval Schuumneuzen 

De Borg 

Zo 22 Jan 
14:00 u 

RKPSC - SV Babberich Panner-
den 

Wo 15 Feb 
10:00 - 12:00 u 

Laptop, mobiele en ICT-
service 

De Borg 

Ma 23 Jan 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt: eigen 
wijnfles versieren  

De Borg Wo 15 Feb 
19:30 - 22:00 u 

De Borgse Vrollies: Bingo De Borg 

Di 24 Jan 
18:15 - 19:30 u 

Jeugd- en Jongerenwerk De Borg Vr 17 Feb 
20:00 u 

CV de Schuumneuzen:  
Kleintje Carnaval 

Resto  
Aalbers 

Wo 25 Jan 
19:30 - 21:30 u 

Presentatie archeologie 
door Wil Kuijpers 

De Borg Za 18 Feb 
20:00 u 

CV de Schuumneuzen: 
Carnavalsavond 

De Borg 

Za 28 Jan 
19:30 u 

100 jaar Harmonie St. Fran-
ciscus: concert 

De Borg Zo 19 Feb 
13:00 u 

Jeugd– en Jongerenwerk 
i.s.m. CV: Carnavalsoptocht   

De Borg 

Zo 29 Jan 
11:00 - 14:00 u 

100 jaar Harmonie St. Fran-
ciscus: receptie 

De Borg Ma 20 Feb 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt: kaarten 
en rummikub met hapje 

De Borg 

Zo 29 jan 
14:00 u 

SV Babberich - Dierense 
Boys 

Sportpark Di 21 Feb GEEN Jeugd- en Jongeren-
werk 

 

Ma 30 Jan 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt: kaarten 
en rummikub met hapje 

De Borg Di 21 Feb 
11-00 - 12:00 u 

Spreekuur gemeente, poli-
tie, Baston wonen, Dorps-
raad 

De Borg 

Di 31 Jan 
18:00 - 19:30 u 

Jeugd- en Jongerenwerk: 
filmavond 

De Borg Ma 27 Feb 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt: hout 
branden op plankje 

De Borg 

Di 31 Jan 
12:00 - 13:30 u 

Samen eten De Borg Di 28 Feb 
12:00 - 13:30 u 

Samen Eten De Borg 

Di 31 jan 
13:30 - 16:30 u 

KBO middag: BINGO De Borg Di 28 Feb 
13:30 - 16:30 u 

KBO: Bingo De Borg 

 

 FEBRUARI 2023  Di 28 Feb 
19:45 - 22:15 u 

Schietclub Gilde St. Jan  De Borg 

Do 2 Feb 
11-00 - 12:00 u 

Spreekuur gemeente, poli-
tie, Baston wonen 

De Borg    

Zo 5 Feb 
14:00 u 

NVC - SV Babberich Netterden    

Ma 6 Feb 
14:00 - 16:00 u 

Caleidoz Trefpunt: gezellige 
Bingo 

De Borg    



Jaargang 28, nr. 2 Pagina 11 

Op de volgende data in 2023, altijd op woensdag, 

zijn de vrijwilligers Fred Burgers en Rob Lucassen in 

Kulturhus de Borg aanwezig van 10-12 uur om als 

service u te helpen met problemen, vragen m.b.t. 

laptop, mobiel of anderszins ICT. Van harte wel-

kom. 

15 februari, 29 maart,  

26 april, 24 mei, 21 juni, 

19 juli, 30 augustus, 27 september,  

25 oktober, 22 november, 20 december 

Maandelijks ICT service 

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   

Al geruime tijd staat er in de Huiskamer van de Borg 
een bak van de Voedselbank. 

In ons land is de voedselbank helaas nog hard nodig. 
Voedselbank Zevenaar streeft ernaar wekelijks ge-
zond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Zo gaan wij armoede tegen, verdwijnen voedselover-
schotten en wordt het milieu minder belast. De voedselbank dient zo als schakel tussen voedseloverschotten en armoede.  

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 donderdagmorgen door de mensen van de Voedselbank geleegd. 

Alvast dank voor uw bijdrage. 

Babberich en de voedselbank 



 

 

 

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


