
Beste mede bewoners van Babberich,

Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd via een bewaarfolder waarin alle gegevens van uw Dorpsraad 
vermeld staan, aansluitend hebben wij een eerste nieuwsbrief laten volgen, wij hebben van u vele positieve 
reacties mogen ontvangen, een reden om u minimaal 4x per jaar via een huis aan huis nieuwsbrief  op de 
hoogte houden van het wel en wee binnen ons prachtige dorp.

In mijn opsomming van verenigingen was ik in de vorige nieuwsbrief per abuis de AED Babberich vergeten te 
vermelden, waarvoor mijn  excuses, zoals u weet is de AED onmisbaar en aan dit belangrijke project werken 
ook weer veel vrijwilligers, in  de dorpsraad is een plaats ingeruimd voor de AED en deze wordt bemand door 
Geert Gieling, overigens is Geert een man van grote waarde ook in andere activiteiten. De Dorpsraad doet 
het administratief werk voor de AED en verantwoordt dit op de jaarvergadering.

Dan wil ik u graag attenderen op onze vaste contactpersonen in uw wijk of straat, momenteel hebben wij 
7 wijk contactpersonen, welke wij  u hier met foto en wijk presenteren, wat is de taak van hen: het zijn de 
oren en ogen van uw wijk of straat, u kunt met allerlei zaken bij hen aankloppen en zij koppelen dit direct 
door voor actie of oplossingen, dus dicht bij u in de buurt, herkenbaar en direct bereikbaar. Doel is om een 
verbondenheid in velerlei opzichten in uw omgeving te vergroten, de wijkcontactpersonen vergaderen mee 
in het algemeen bestuur van de Dorpsraad.

Ook in andere straten/wijken van Babberich willen wij graag wijk contactpersonen hebben, heeft u interesse 
om dit als vrijwilliger in uw straat/wijk te doen, meld u zich a.u.b. bij ons aan, hoe meer mensen zich als vrij-
williger willen inzetten voor ons dorp, hoe beter.

Op initiatief van het bestuur  Dorpsraad hebben we op dinsdag 7 maart in het Kulturhus de Borg een eerste 
gesprek gehad met bestuursleden van een aantal verenigingen uit ons dorp, we gaan binnenkort  ook met 
de andere verenigingen in gesprek. Doel van dit eerste gesprek was de problematiek van iedere vereniging 
in kaart te brengen, hoe kunnen we samenwerken om meer vrijwilligers er bij te krijgen, de evenementen 
kalender in één totaal overzicht en nog veel andere zaken welke ter tafel kwamen. Het was een vertrouwde 
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bijeenkomst van allemaal vrijwilligers/bestuursleden die zich al jarenlang inzetten voor het sociaal, cultureel 
werk in ons dorp, we zijn het eens dat we extra ons best moeten doen om alle tradities in stand te houden. 
De deelnemende verenigingen, deze keer,  waren de AED, Harmonie Sint-Franciscus, KBO, Drumband-Fan-
fare Sint-Jan, Schoolbestuur Sint-Franciscus, Carnavalsvereniging de Schuumneuzen, Gilde Sint-Jan, SV 
Babberich, Stichting Jeugd en Jongerenwerken, Vrouwenbond.

Een geslaagde avond en dit overleg wordt voortgezet, u wordt op de hoogte gehouden.

Dan het project SAMEN ETEN,  iedere dinsdag ( oneven we-
ken ) wordt er door vele vrijwilligers  een heerlijk diner opge-
diend vanaf 12-13 uur, ik heb bijzondere waardering voor deze 
vrijwilligers en voor hun vele diensten, daarom  heb ik de vrij-
willigers een goede fles wijn aangeboden en een ingelijste pos-
ter, welke blijvend in hun restaurant van het Kulturhus de Borg 
zal blijven hangen.  Er is volop belangstelling voor dit SAMEN 
ETEN,  allereerst natuurlijk  voor de kwaliteit van het steeds 
wisselende diner, de bediening en de meesterkok, maar vooral 
ook het sociaal contact, men kan heerlijk genieten van het eten en tegelijk met elkaar praten. Velen gaan 
aansluitend nog even door en sluiten aan bij het kaarten in de foyer, georganiseerd door onze KBO vrijwilli-
gers, kortom een prachtige dinsdag voor onze oudere mensen die contact en gezelligheid geweldig vinden.

Een ander project welke is gestart in ons Babberich, Oud-Zevenaar en Ooy is AANGENAAM WONEN, een 
project van Caleidoz Welzijn, u hebt daar allemaal rond 15 november 2016 een brief over ontvangen van 
wethouder Stef Bijl,  er is een Klankbordgroep opgericht waarin ook Babberich is vertegenwoordigd met 
vrijwilligers uit alle geledingen , KBO met  Fred Burgers en  uit de DORPSRAAD  met Hans Verberkt, Jan 
Koningstein, Tonnie Burgers en Gaby Snelders, Gaby zit ook in de werkgroep BOOZ .

Gaby Snelders
Dorpsraad WMO en lid werkgroep BOOZ

Op vrijdag 17 maart aanstaande is er een Aangenaam Wonen en Leven middag van 13 tot 16.30 uur in het 
Zalencentrum Staring aan de Grietakkers 3 te Zevenaar, iedereen is welkom, van harte aanbevolen.

AGENDA en warm aanbevolen:
1. Feestelijke jaarvergadering Dorpsraad Babberich op donderdag 23 maart 2017, 

aanvang 19.30 uur, deze vergadering wordt ditmaal feestelijk opgeluisterd door 
het bekende duo FRANK MULDER en THEO SCHOLTEN,  alom bekend van 
hun heerlijke muziek en liedjes in de Liemerse Streektaal, Paul met de gitaar 
en Theo met de accordeon, zij zullen ruim een uur optreden, wij hopen op grote 
opkomst, Babberich is welkom op deze bijzondere avond  in de grote zaal van 
ons Kulturhus de Borg Babberich.

2. Viering van de KONINGSDAG op donderdag 27 april 2017, vanaf 10.15 uur in en rond ons Kulturhus de 
Borg Babberich, ook hier hopen we op grote opkomst en natuurlijk oranje zonnetje.

3. Viering 100 jaar bestaan DVS met maar liefst 4 openlucht uitvoeringen van ROMEO en JULIA op 31 mei, 
1,2 en 3 juni 2017 op Kasteel Halsaf Babberich

4. 50+ beurs op 8 april 2017, 11-16 uur in Sporthal de Lentemorgen te Zevenaar.

De Dorpsraad Babberich is er voor geheel Babberich,

Uw voorzitter Willy van Dinther.
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