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Woord vooraf 

2e Culturele winterweek  

De tweede culturele winterweek is een feit! Van zaterdag 7 december 
tot met zaterdag 14 december 2019 komen vele initiatieven op gebied 
van kunst- en cultuur in het kader van de december maand weer bij 
elkaar. 
Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) stelt zich ten doel 
om elk jaar de culturele zomerweek (3e week juni) en de culturele 
winterweek (2e week december) te organiseren. Daarnaast 
ontwikkelen zij routes door de Gemeente op het gebied van cultureel 
historisch en toeristische waarden. Stichting sKCWB staat voor  het 
bevorderen van culturele uitingen van bewoners van de Betuwe voor 
bewoners van de Betuwe en het stimuleren van (het behoud en 
onderhoud van) cultureel erfgoed. Wij zoeken de samenwerking met 
vele partijen en omgedraaid weten vele instanties onze Stichting al te 
vinden. Zo hebben wij dit keer een aanzet gemaakt voor de culturele 
winteragenda West Betuwe. In dit boekje leest u ten minste een 
activiteit per kern (26) van de Gemeente West Betuwe. Maar vindt u 
ook de programma's van de kerstfair/opening winterweek zaterdag 7 
december en het muziekprogramma van de kerstmarkt Geldermalsen 
vrijdag 13 december, dat ook door onze Stichting wordt geïnitieerd.   
 

 

Joke van Vrouwerff, voorzitter  
Karin Janssens, secretaris  
Gerd Buyserd-van Doorslaer, penningmeester 
  



 

 GELDERMALSEN: 

Zaterdag 7 december, 12.00 – 18.00 uur  

Kerstfair/Opening culturele winterweek/Ontsteken 
kerstboom verlichting  

 
Met muzikale optredens, exclusieve kerstcadeaus, lekker hapjes en 
drankjes, jeugdoptredens etc. 

12.00 – 18.00  Kerstfair in de Pluk, met diverse kraampjes met 
exclusieve kerstartikelen 

 



12.15 – 13.15   Optreden #11 Winterorkest o.l.v. Roelof Krijgsman 

 

13.15 – 14.00  Nasim de Haas verzorgt een proef demonstratie viool 
samen met haar dochter, www.viooldocent.com  

 

14.15 - 14. 45  MPM Jeugdorkest, o.l.v. Aria Stoops 

 

 

http://www.viooldocent.com/


 

15.00  -  Opening culturele winterweek door wethouder Rutger 
van Stappershoef, ontsteken van de kerstboom 
verlichting in de Pluk. 

 

15.30 – 16.30  Sax4Sax Saxofoonkwartet  

 

16.30 – 17.30  Zangkoor de Zeesterren 

 

18.00 uur Einde  

 

 

 

 



Zondag 8 december 2019 Culemborg 

Van 14.30 – 17.00 uur 

 

 

Toegang gratis. 

Optreden van bigband Sweet Blossom Orchestra uit West 
Betuwe. De bigband staat o.l.v. Sylvie de Lyon. Het orkest treedt 
op met zangeres Mirjam Dragstra uit Culemborg.  Een gezellige 
middag met swingende muziek. Onder het genot van een hapje 
en een drankje. Voor meer informatie: www.sweetblossom.nl of 
de facebookpagina: www.facebook.com/sweetblossomorchestra  

http://www.sweetblossom.nl/
http://www.facebook.com/sweetblossomorchestra


 

 

 

 

 

Hierbij willen Bibliotheek Rivierenland, De Pluk en Stichting Kunst & 
Cultuur West Betuwe je van harte uitnodigen bij de opening van de 
Joris’ Kerstboom op:  

 
Ma 9 december | 10:30u | Bibliotheek Geldermalsen 

(De Pluk) 
door wethouder Ton van Maanen 

Boodschap 
De ‘Joris’ Kerstboom’ is gebaseerd op het KRO-NCRV tv-programma 
van presentator Joris Linssen waarin hij mensen uitnodigt een 
boodschap voor een dierbare in de boom te hangen en hun verhaal te 
delen. We bieden alle bezoekers van bibliotheek Rivierenland, 
vestiging Geldermalsen de gelegenheid een speciale boodschap in Joris’ 
Kerstboom te hangen. Wie zet jij in het licht?  
Betekenis 
Naast de kerstboom in de bibliotheek staat een tafel met kerstballen. 
Deze kan gevuld worden met een persoonlijke boodschap, een 
tekening of een foto van een persoon die veel voor iemand betekent. Je 
kunt een reddende engel bedanken, sorry zeggen of een hechte 
vriendschap vieren. Zo groeit de boom uit tot een echte Joris’ 



Kerstboom. Ook ligt er een boek op de tafel waar mensen hun wens 
unaniem op kunnen schrijven.  
 
Kerstgedachten 
De kerstboom vol kerstgedachten wordt een ontmoetingsplaats. Het 
versieren en ophangen van de kerstballen kan leiden tot mooie 
gesprekken bij de kerstboom. Tijdens openingstijden kunnen 
bezoekers hun boodschap delen. De medewerkers en vrijwilligers van 
de bibliotheek helpen je graag op weg. 
 
Kinderen 
Tijdens het structurele voorleesmoment voor kinderen in de 
bibliotheek, zal de Joris’ Kerstboom ook een plek krijgen. Kinderen 
kunnen dan met de voorleesvrijwilliger een kerstbal met boodschap 
maken en ophangen. LingeFilm zal deze kidsactiviteit voor aanvang 
van een Kerstfilm doen. 
 
We hopen je te mogen verwelkomen op maandag 9 december onder 
het genot van iets lekkers. Zo kunnen we met meerdere mensen de 
boom al wat kleur en boodschappen geven om zo de volgende mensen 
uit te nodigen dit ook te doen. 
 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 10 december 2019 

 

Lezing: ‘Kerst: alles is anders bij onze zuiderburen’ 
door Gerd Buyserd-van Doorslaer 

Aanvang: 20.00 uur, Locatie: Huize Buyserd, Kerkstraat 2 te Tricht. 

Aanmelden via: info@skcwb.nl of 0345 572224 voor 5 december a.s. 

Kosten: €10,00 entree voor de lezing incl. koffie, drankje en hapje. 

 

Traditioneel Vlaams kerstdiner 

Er wordt voorafgaand aan de lezing een traditioneel Vlaams kerstdiner 
(driegangen, incl. aperitief, wijn en koffie met Belgische 
versnaperingen) geserveerd, om in de mood te komen. 

Inloop: vanaf 17.30 uur. 

Start diner exact om 18.00 uur. Kosten diner: € 40,00 (dus diner en 
lezing samen totaal € 50,00). 

Aanmelden via: info@skcwb.nl of 0345 572224 voor 5 december a.s. 

mailto:info@skcwb.nl
mailto:info@skcwb.nl


Woensdag 11 december 2019   

Donderdag 12 december 2019 

Kerstbal en/of wens maken tbv de Jorisboom in de 
Bibliotheek of de kerstboom in de Pluk 

Doorlopende activiteit; op bepaalde uren is hier 
begeleiding bij aanwezig. Voornamelijk in de 
ochtenduren. 

 

Gedurende de winterweek, kan zowel in de bibliotheek als in de 
Pluk, individueel een kerstwens worden geschreven in het daarvoor 
neergelegde bestemde boek, maar kan er ook een kerstwensbal 
gemaakt worden om in een van beide bomen te hangen. Materialen 
en informatie zijn aanwezig in de Bibliotheek Rivierenland. 

 

 

 

 

 



 
Vrijdag 13 december  
Kerstmarkt in het centrum van Geldermalsen 
van 17.00 tot 22.00 uur 
Met veel muziek, levende kerststal, gezellige terrassen met 
o.a. lekkere hapjes, glühwein, warme chocomel, diverse 
demonstratie zoals boomstamzagen, doorlopend sfeervol 
muzikaal programma in de centrumkerk en veel kraampjes 
met kerstartikelen. 
Optredens van dweilorkesten over de gehele markt; per orkest 
een dweilschema 
De Lingerakkers uit Deil,  18.00 - 20.00 
De Eigenheimers uit Tiel,  19.00 - 21.00 
’t Kapelleke uit Buurmalsen, 20.00 – 22.00 uur 
The Clochards uit Culemborg, 20.00 – 22.00 uur 
 
Optredens podium Marktplein: 
17.00 – 17.30 uur Open podium: voor kinderen die muziek maken 
17.30 – 17.45 uur Dansschool 24 
18.00 – 18.30 uur Sax4Sax Saxofoonkwartet 
18.30 – 18.45 uur Dansschool 24 
18.30 – 19.00 uur Clown met ballonnen en saxofoon 
18.45 -  19.15 uur Dweilorkest De Lingerakkers 
19.15 – 19.45 uur Jeugdorkest MPM o.l.v. Aria Stoops 
20.00 -  20.30 uur Dweilorkest 't Kapelleke 
20.30 – 21.30 uur  Harmonie Euphonia olv Jaap van Stam 
21.30 – 22.00 uur  The Clochards uit Culemborg 
 
Optredens locatie Korte Kerkstraat: #11-Winterpodium 
17.00u Roelof Krijgsman (accordeon) 
18.00u Karin van Londen (zang) 
19.00u #11-Winterorkest 



20.00u Rehana van Bergum (zang) 
20.30u Saskia de Nijs (zang) 
21.00u Tjeerd van Zadelhoff (zang) 
21.30u Bert Jacobs (zang) 
22.00u Sing-along 
Een gevarieerd programma vol bekende Kerstliedjes, aangevuld met 
sfeervolle pop en jazz. Muzikale begeleiding door Melvin Könings (bas) 
en Roelof Krijgsman (gitaar, accordeon, piano). 
 
Optredens locatie: Geldersestraat: 
17.00 – 18.00 uur Clown met ballonnen en saxofoon 
18.00 -  18.15 uur Dansschool 24 
18.15 – 18.45 uur Clown met ballonnen en saxofoon 
19.00 – 20.00 uur Dweilorkest De Eigenheimers 
20.00 – 20.30 uur Grote verloting 
20.30 -  22.00 uur Kerstwind 

 
Optredens locatie: Kerkstraat 
17.00 – 17.15 uur: Dansschool 24 
17.15 – 18.00 uur  Open podium 
18.00 – 18.30 uur : Dweilorkest De Lingerakkers 
18.30 - 19.00 uur : Sax4Sax Saxofoonkwartet 
19.00 – 20.00 uur  Kerstwind 
20.00 – 20.30 uur : The Clochards uit Culemborg 
20.30 - 21.15 uur : Johan Heuser met kerstevergreens 

 
21.15 -  21.45 uur : Dweilorkest ‘t Kapelleke 

Wij zijn er bijzonder trots op 
dat tijdens deze kerstmarkt de 
uit Geldermalsen afkomstige  
bekende zanger Johan Heuser 
voor ons wil optreden. In de 
Kerkstraat, nabij de Fleurie, zal 
hij de bekende kerst 
evergreens vertolken. 



 
 
Doorlopend kerstconcert Centrumkerk te 
Geldermalsen 17.00 - 22.00 uur 
 
17.00 – 17.30 uur Fiori, zanggroep 
17.30 – 18.00 uur Jaap en Tjitske kwakkel 
18.00 – 18.30 uur SaFa 
18.30 – 19.00 uur Jaap en Tjitske kwakkel met Mies en Paula zang 
19.00 – 19.30 uur Sax4Sax Saxofoonkwartet 

 
 
19.30 – 20.00 uur De Zeesterren 
20.00 – 20.30 uur Nasim de Haas en Hanny de Winter / leerlingen 
20.30 – 21.00 uur Otherwise  
21.00–   21.30 uur Nasim de Haas en Hanny de Winter / leerlingen 
21.30 – 22.00 uur Otherwise 
  
 



Culturele winteragenda West Betuwe: 

Vrijdag 29 november: 

Enspijk: Repetitiedatum Kerstoratorium Als appelbloesem in de 
winter, van 19.30 – 21.30 uur, Locatie: Kerk Enspijk 

In december wordt het Kerstoratorium Als Appelbloesem in de 
winter van Marijke de Bruine ingestudeerd en uitgevoerd. Het 
geheel staat onder leiding van Marianne Schotsman. De 
repetitiedata zijn: de vrijdagen 29 november, 6, 13, 20 
december, maandag 23 en vrijdag 27 december. Elke avond 
van 19.30 - 21.30 uur. De repetities zijn afwisselend in Beesd 
en Enspijk. 

De uitvoering is zondagmorgen 29 december om 10.00 uur in de St. 
Pieterskerk te Beesd. Aanmelden bij Marianne Schotsman: 
marianneschots@hotmail.com of tel: 06 1848 0611. De kosten zijn € 
10,00 per persoon. Bij uw aanmelding graag vermelden welke stem 
u zingt en of u al in het bezit bent van het koorboekje. 

Zaterdag 30 november:  

Deil: Advent bloemschikworkshop, aanvang: 13.30 uur, Locatie: 
Kerkesteijn, Deilsedijk 27 

U leert een adventskrans te binden of adventsstuk te schikken. De 
workshop wordt gegeven door drie gediplomeerde bloembinders: 
Janneke en Willeke Bassa en Loïs Daale-Coli. De kosten zijn € 
12,50 per persoon Wat overblijft gaat naar de kerstcampagne van 
'Kinderen in de knel', een van de goede doelen die door de diaconie 
van Deil en Enspijk worden ondersteund. 

mailto:marianneschots@hotmail.com


Deil: Vespers van Advent, Aanvang: 16.00 uur, Locatie: St. 
Michaelskerk, Deilsedijk 27. 

De middag wordt om 16.00 uur afgesloten met de vespers van 
Advent in de naastgelegen St. Michaelskerk. 

Zondag 1 december: 

Tricht/Buurmalsen: 1 december – 15 december : 17.00 uur 
Winterfestival of lights, locatie: Arkelshoef, Ganzepandweg 4a, 4196 
RR TRICHT, openbaar evenement, info@escaperoombetuwe.nl 
tickets: www.escaperoombetuwe.nl  Het 24-daagse fesival is het 
eerste in zijn soort en het hoogtepunt van Tricht. Het festival zal 
betoverende elementen hebben die zijn geinspireerd door de 
Noordpool, waaronder magische personages, boeiende 
lichtdisplays, eindeloos plezier, escaperoom en heerlijke 
versnaperingen. Entree is gratis voor escaperoombetuwe 
bezoekers. Prijzen worden op www.escaperoombetuwe.nl 
gepubliceerd. Reserveren via website. 

Neerijnen: Wereldse klanken, aanvang: 15.00 – 17.00 uur, Locatie 
Stroomhuis Neerijnen, Van Pallandtweg 1, reserveren: 
https://www.stroomhuisneerijnen.nl/1dec19/view/form.html , 
Entreeprijs € 15,00 incl. glas wijn of fris 

Het kwartet speelt volksmuziek uit o.a. Venezuela, Paraguay, 
Argentinië en Chili. Zij bespelen harp, cymbaal, gitaar, quatro, 
charango, quena en panfluit. Zij zingen bekende en minder bekende 
Zuid-Amerikaanse liederen. De meeslepende zang is van zanger-
gitarist Rodrigo Cortés. Vanmiddag speelt Ineke Herstel met haar 
kwartet "Arrayán".  

Donderdag 5 december: 

Waardenburg: Kerststukjes maken. Aanvang: 13.30 uur. Locatie: 
Steunpunt Wittenbergzorg 

mailto:info@escaperoombetuwe.nl
http://www.escaperoombetuwe.nl/
http://www.escaperoombetuwe.nl/
https://www.stroomhuisneerijnen.nl/1dec19/view/form.html


Vrijdag 6 december:  

Beesd: Repetitiedatum kerstoratorium, van 19.30 – 21.30 uur, 
Plaats: Pieterskerk (zie voor omschrijving 29 november) 

Geldermalsen: Cultureel Cafe, aanvang: 20.30 uur, Locatie: 
Schenkerij De Beurs, Marktplein, Junkie and the Halo, alternatieve 
rock, verstevigd met popinvloeden. Wat poppunk en creatief gebruik 
van metalcore elementen en je krijgt Junkie and the Halo. 

Zaterdag 7 december: 

Geldermalsen: Kerstfair/opening culturele winterweek door 
wethouder Rutger van Stappershoef/Ontsteken van de 
kerstboomverlichting, van 12.00 tot 18.00 uur, Locatie: De Pluk 

Deil: 19.00 uur Duyfhuis Deil, ontsteken van de 
kerstboomverlichting, m.m.v. dweilorkest De Lingerakkers 

Heukelum: Winterfair, van 11.00 tot 17.00 uur, Dorpshuis De 
Krakeling, Leyenburgplein 

 



Waardenburg: Sinter-Kerstconcert door Fanfare Juliana 
Waardenburg. Locatie: Dorpshuis De Koeldert. Aanvang: 
19.30 uur 

Zondag 8 december: 

Culemborg: Bigband Sweet Blossom Orchestra, van 14.30 – 17.00 
uur, Locatie: Gelderlandfabriek 

Maandag 9 december: 

Geldermalsen: Ontsteken verlichting Jorisboom met wensproject. 
Aanvang: 10.30 uur door wethouder Ton van Maanen, Locatie: 
Bibliotheek Rivierenland, De Pluk Gedurende de winterweek, kan 
zowel in de bibliotheek als in de Pluk, individueel een kerstwens 
worden geschreven in het daarvoor neergelegde bestemde boek, 
maar kan er ook een kerstwensbal gemaakt worden om in een van 
beide bomen te hangen. Materialen en informatie zijn aanwezig in 
de Bibliotheek Rivierenland. 

Enspijk: 

Ontsteken van de kerstboomverlichting in Enspijk, m.m.v. 
muzikanten van de Volharding uit Deil. Om 17.30 uur bij het 
gebouwtje van de voormalige school in Enspijk. 

Dinsdag 10 december:  

Tricht: Lezing: ‘Kerst: alles is anders bij onze zuiderburen’ door 
Gerd Buyserd-van Doorslaer. Aanvang: 20.00 uur, Locatie: Huize 
Buyserd, Kerkstraat 2. Aanmelden via: info@skcwb.nl of 0345 
572224 voor 5 december a.s. 

Kosten: €10,00 entree voor de lezing incl. koffie, drankje en hapje. 

 

mailto:info@skcwb.nl


Er wordt voorafgaand aan de lezing een traditioneel Vlaams 
kerstdiner (driegangen, incl. aperitief, wijn en koffie met Belgische 
versnaperingen) geserveerd, om in de mood te komen, Inloop: vanaf 
17.30 uur. Start diner exact om 18.00 uur. Kosten diner: € 40,00 
(dus diner en lezing samen totaal € 50,00). 

Woensdag 11 december: 

Geldermalsen: Kerstcreatie, 09.30 – 11.30 uur, Locatie: De Pluk, 
entreeprijs 7,50, aanmelden 0345 573688 

 

Donderdag 12 december: 

Neerijnen: Kunstlezing Van Gogh’s intimi door Lisette Le Blanc, van 
14.00 tot 16.00 uur, Locatie: Stroomhuis Neerijnen, Van Pallandtweg 
1, Reserveren gewenst: 
https://www.stroomhuisneerijnen.nl/12dec19/view/form.html  

Tuil: Kerststukjes maken, Aanvang: 19.00 uur. Aanmelden bij 
Andrea Mans of Will Obbink 

 

Vrijdag 13 december: 

Enspijk: Repetitiedatum Kerstoratorium, van 19.30 – 21.30 uur, 
Locatie: Kerk Enspijk  (zie voor omschrijving 29 november) 

Geldermalsen: Kerstmarkt OGG, van 17.00 – 22.00 uur, Locatie: 
Marktplein, Geldersestraat, Rijksstraatweg, Korte Kerkstraat en 
Kerkstraat. Met doorlopend kerstconcert o.a. in de centrumkerk, 
diverse demonstraties, eten en drinken, levende kerststal 

Geldermalsen: Cultureel Cafe. Aanvang: 20.30 uur, Locatie: 
Schenkerij De Beurs, Brickhouse Party Band, de ultieme partyband. 

https://www.stroomhuisneerijnen.nl/12dec19/view/form.html


Herwijnen: Mini wintermarkt. Van 18.30 – 20.30 uur. Locatie: 
Pleintje Achterweg bij de winkels. M.m.v. boerenkapel 
Muziekvereniging Wilhelmina Herwijnen. 

Heukelum: Op weg naar kerstconcert door Fanfare 
Dooreensgezindheid. Aanvang 20.00 uur, Locatie: kerk in 
Heukelum. 

Spijk: Kerstfair, aanvang 16.00 uur, Locatie: MFC 

Zennewijnen: WildWinterKermis. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: 
Buurtvereniging Zennewijnen, Mooie prijzen te winnen met het Rad 
van Avontuur en er kan gesjoeld en geschoten worden. 

 

Zaterdag 14 december: 

Tricht: Winterconcert Harmonie OZOD ism zanggroep EFFAIR. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: St. Pieterskerk te Tricht 

Rhenoy: Kerstmarkt Rhenoy, van 16.00 tot 21.00 uur, Locatie: De 
Betuwe Poort, Kornelis van Wijnenstraat 1, Rhenoy

 



Geldermalsen: Lingefilm: De biggest little farm, documentaire. 
Aanvang: 20.30 uur, Locatie: de Pluk. Mogelijkheid vooraf voor 
maaltijd vanaf 18.00 uur. Voor reserveringen en aanmelden zie 
Lingefilm.nl programma. Film alleen ook op zondag 15 december 
om 20.00 uur. 

Heesselt: Kerstmarkt van 17.00 – 20.00 uur. Locatie: In de Hal bij 
de familie van Houwelingen, Gerestraat 13a, Heesselt 

Haaften: Sfeervolle kerstfair, Locatie: Burcht in Haaften. Van 
15.00 tot 20.00 uur. Kerstmuziek met o.a.. muziekvereniging 
Nieuw Leven Haaften, Verloting voor jong en oud en een 
kerstmarkt met ruim 30 standhouders. Muzikale uitloop tot 
22.00 uur.  

 

Ophemert: Kerstconcert Elster mannenkoor. Van: 14.00 – 16.00 
uur. Locatie: Sint Maartenskerk Ophemert, toegang gratis, maar wel 
reserveren: 0344 652444 of 0657246968 of 0345 569239. 

Varik: Kerstklanken door gemengd koor Zanglust. Aanvang: 19.30 
uur. Locatie: Toevershof, Walgtsestraat 5 



Zondag 15 december: 

Rumpt: Les Voix d’Anrosey @ Rumpts Kerkje, aanvang: 15.30 uur, 
Locatie: Rumpts Kerkje, Schuttersteeg 2, Rumpt, Kaarten via: 
rumpt@ziggo.nl; kaarten € 12,50  

De uit te voeren werken zijn, behalve de indrukwekkende Sestina van Monteverdi, 
voornamelijk Frans en dateren van de 15e tot de 20e eeuw. U hoort Josquin Desprez, di 
Lasso, de Sermisy, maar ook Saint Saëns, Debussy en Poulenc. Tijdens het concert zullen de 
stukken worden toegelicht.Les Voix d’Anrosey : 
Sopraan: Danielle Stroes, Marjon Werter 
Mezzo: Marjon Tas, Anja Blom 
Alt: Maartje Berendsen, Jacqueline Potgens 
Tenor: Lodewijk Thijssen, Koos Vleeshouwers 
Bas: Jan Wolters, Herman Boas, Gerard Boersma 

 

Dirigent: Maria Thijssen  

Asperen: Kerstconcert Song of Joy mmv Marco Bakker en Nicoline 
Power. Aanvang: 14.00 uur, Locatie: De Schildkamp Asperen. 

Toegangsprijs 22,50, kaarten te bestellen : 0345 612681 

Beesd: Kerstconcert mmv Harmonie Concordia en Sjier Chadasj. 
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Katholieke Kerk, Voorstraat 21 

 

mailto:rumpt@ziggo.nl


Dinsdag 17 december: 

Buurmalsen: Kerstsoos 60+. Van ca.16.00 – 20.00 uur. Locatie: 
Ons Eigen Gebouw, Groeneweg 23; Voor meer informatie Willie van 
Blitterswijk 0345 574915 

Meteren: ’t Is bijna kerst concert door M-tastic! en 
de Music@Meteren-class. Aanvang: 19.00 uur, Locatie: 
Dorpshuis Meteren. Iedereen welkom, gratis toegang.  

Vanavond brengt M-tastic! iedereen alvast in 
kerststemming tijdens het “’t Is bijna kerst concert”. Zij 
doen dit samen met de kinderen van de 
Music@Meteren-class, het muzikale introductiejaar 
voor jonge muzikanten in de dop. Voor deze kinderen 
is dit het eerste optreden. M-tastic! is het jeugd-
poporkest van de muziekvereniging in Meteren en staat 
onder leiding van Sylvie de Lyon. Bij dit orkest zijn alle 
instrumenten welkom. Meer info op 
www.muziekverenigingmeteren.nl  

 

 

Hellouw: Koffieochtend met als activiteit kerststuk maken. Van 
10.00 tot 12.30 uur. Locatie: kantine ASH; kosten € 12,50 

 

http://www.muziekverenigingmeteren.nl/?fbclid=IwAR2QSo_uyI0R41DMoBY66vAIhdI45ow6wu3vjeV1uwu2PG6n9E2hTfWGuHc


Woensdag 18 december: 

Beesd: Lezing: Hoe anders vieren onze zuiderburen kerst door 
Gerd Buyserd-van Doorslaer. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Klokhuis 
(besloten bijeenkomst Vrouwen van Nu) 

Donderdag 19 december: 

Neerijnen: Filmhuis Away from her, 19.30 – 22.00 uur, Locatie: 
Stroomhuis Neerijnen, Filmhuis, Reserveren: 
https://www.stroomhuisneerijnen.nl/film/860-201912-19-dec-filmhuis-
away-from-her-film-over-ziekte-van-alzheimer.html  

Spijk: Kerstworkshop, aanvang: 19.45 uur, locatie: MFC 

Waardenburg: Winternacht, beroemde kerstliederen, van 13.30 – 
15.00 uur. Locatie: Wittenbergzorg 

 

Vrijdag 20 december: 

Beesd: Repetitiedatum kerstoratorium, van 19.30 – 21.30 uur, 
Plaats: Pieterskerk (zie voor omschrijving 29 november) 

Geldermalsen: Cultureel Cafe, aanvang: 20.30 uur, Locatie: 
Schenkerij De Beurs, Lara Rouschop, singer/songwriter met een 
voorliefde voor pop/rock nummers. Trad op met Karin Bloemen en 
voor Prinses Beatrix  

Gellicum: Lichtjes optocht. Verzamelen om 18.30 uur bij het 
buurthuis. Vertrek om 18.40 uur met lampionnetjes voor een kleine 
ronde door het dorp. Bij terugkomst bij het buurthuis worden de 
lichtjes in de boom aangestoken en kunnen de kinderen “hun 
kerstwens” in de boom hangen. Voor lampionnetjes, warme 
chocomelk en glüwijn wordt gezorgd. 

https://www.stroomhuisneerijnen.nl/film/860-201912-19-dec-filmhuis-away-from-her-film-over-ziekte-van-alzheimer.html
https://www.stroomhuisneerijnen.nl/film/860-201912-19-dec-filmhuis-away-from-her-film-over-ziekte-van-alzheimer.html


Spijk: PubQuiz thema kerst, opgeven bij Janniepijper@hotmail.com 
Locatie: MFC 

 

Zaterdag 21 december: 

Geldermalsen: Bij goed weer speelt Toneelgroep T-jater The 
Christmas Candles op zaterdag 21 december van 15:00 tot 16:00 
uur én van 19:30 tot 20:30 uur, op het marktplein in Geldermalsen. 

'The Christmas Candles' is een sprookjesachtige voorstelling met 
bewerkingen van en fragmenten uit het kerstverhaal uit de Bijbel en 
andere klassieke kerstverhalen. We volgen de drie wijzen uit het 
oosten die ons niet alleen naar het wonder van kerstmis leiden, 
maar tegelijk langs de verhalen over de kerst-spoken, de twaalf 
dagen van kerstmis en het meisje met de zwavelstokjes. En lukt het 
koning Herodes om het licht van de hoop te doven? 
In het decor van alles wat op zaterdag de trap bij het marktplein in 
Geldermalsen en op zondag het dorpshuis in Meteren te bieden 
heeft, creëert Toneelgroep T-jater uit Geldermalsen een 
sprookjesachtig kerstspektakel, met theater, dans en muziek. Zo kan 
het publiek het kerstfeest beleven zo breed als het kan zijn, met de 
wortels uit het Bijbelverhaal en het al het moois van de kersttradities 
daaromheen. De toeschouwers krijgen wel het advies zich warm 
aan te kleden en eventueel een deken mee te nemen voor extra 
warmte. Wanneer het op zaterdag te slecht weer lijkt te worden, 
wordt ‘The Christmas Candles’ gespeeld op een noodlocatie binnen. 
 
 
Rumpt: Kerstmarkt Muziekvereniging Voorwaarts, vanaf 16.00 uur, 
- 20.00 uur;  Locatie: dorpshuis Albertine met muzikale begeleiding 
door Voorwaarts. Met diverse kraampjes. 

 

mailto:Janniepijper@hotmail.com


Ophemert: Kerstconcert m.m.v. Singing Sisters door Harmonie 
Euphonia , van  18.30 – 21.00 uur, Muziekschelp, Molenstraat, 
Ophemert. Bij slecht weer Huis op Hemert, Blankenburgsestraat. 

 

 

Zondag 22 december: 

Buurmalsen: Kerstfeest zondagsschool mmv Sax4Sax 
Saxofoonkwartet, van 18.30 – 20.30 uur, Locatie: Hervormde PKN 
kerk, Rijksstraatweg 7, Buurmalsen 

 
 



Meteren: The Christmas Candles, sprookjesachtig kersttheater. 
Toneelgroep T-jater speelt op  zondag 22 december ook een 
middagvoorstelling. Van 15.00 – 16.00 uur. Locatie: Dorpshuis  
Meteren, voor wie de dag ervoor niet kon komen of voor wie de 
voorstelling graag nog een keer wil zien. De entree voor alle 
voorstellingen is gratis. 
'The Christmas Candles' is een sprookjesachtige voorstelling met 
bewerkingen van en fragmenten uit het kerstverhaal uit de Bijbel en 
andere klassieke kerstverhalen. We volgen de drie wijzen uit het 
oosten die ons niet alleen naar het wonder van kerstmis leiden, 
maar tegelijk langs de verhalen over de kerst-spoken, de twaalf 
dagen van kerstmis en het meisje met de zwavelstokjes. En lukt het 
koning Herodes om het licht van de hoop te doven? 
 

Maandag 23 december: 

Enspijk: Repetitiedatum Kerstoratorium, van 19.30 – 21.30 uur, 
Plaats: Kerk Enspijk (zie voor omschrijving 29 november) 

 

Tricht: Levende kerststal, van 17.30 – 19.00 uur, Plaats: Prins 
Johan Frisoplein voor het dorpshuis, met activiteiten en veel muziek, 
traktaties als mandarijnen en kerstbrood en erwtensoep. M.m.v. 
Muziekhuis Pancraz; Olivier Twist orkest OZOD; Trichtse zanggroep 
olv Tjitske Kwakkel; Duo Corrie en Ben Singalong; Zanggroep 
EFFAIR. Dorpshuis open. 

 

Dinsdag 24 december: 

In diverse kerken wordt een kerstnachtdienst gehouden. Zie hiervoor 
programma van lokale kerken. Hieraan werken veelal de plaatselijke 
koren en muziekverenigingen mee. 



Woensdag 25 december, 1e kerstdag: In diverse kerken 
wordt een kerstochtend dienst gehouden, zie hiervoor programma 
van de lokale kerken. Hieraan werken veelal de plaatselijke koren en 
muziekverenigingen mee. 

Donderdag 26 december, 2e kerstdag: 

Rumpt: Eerste lustrum (5jaar): Kerst Sing-in. Van: 15.00 – 16.00 
uur. Locatie: Rumpts kerkje.  

Muzikanten en enthousiaste zangers zijn van harte welkom om een 
uurtje luidkeels of meer ingetogen Kerstklassiekers te komen 
zingen en spelen. 

Natuurlijk is er weer gluhwijn en warme 
chocolademelk. Entree, gratis.  

Vrijdag 27 december: 

Beesd: Repetitiedatum kerstoratorium, van 19.30 – 21.30 uur, 
Plaats: Pieterskerk (zie voor omschrijving 29 november) 

Geldermalsen: Lingefilm: The violin player, aanvang: 20.30 uur, 
Locatie: De Pluk, 

Voor reserveringen zie www.lingefilm.nl  

 

Geldermalsen: Cultureel Cafe, aanvang: 20.30 uur, Plaats: 
Schenkerij De Beurs, Andy Sergeant, denk aan Robbie Williams, 
Jessie J., John Newman, maar maakt ook eigen muziek. 

Zaterdag 28 december: 

Hellouw: Koppeldarten, Hellouw Open tussen kerst en nieuwjaar. 
Aanvang: 20.00 uur, Locatie: kantine ASH. 

http://www.lingefilm.nl/


Zondag 29 december 

Beesd: Uitvoering kerstoratorium Als appelbloesem in de winter 
van Marijke de Bruine. Aanvang: 10.00 uur. Locatie: St. Pieterskerk, 
10.00 uur (zie voor omschrijving 29 november) 

Zaterdag 11 januari: 

Enspijk: Winterconcert Fanfare De Volharding Deil, van 19.30 – 
22.00 uur, Locatie: Kerk te Enspijk 

Zaterdag 18 januari: 

Asperen/Leerdam: Brel & Brass door Fanfareorkest Ad Astra 
uit Asperen, aanvang: 20.00 uur| Plaats:Partycentrum Het Dak 
Leerdam;  

Toegangskaarten a € 15,00 zijn tijdens werkdagen verkrijgbaar bij 
TravelXL Reisburo Astra (Kerkstraat 55A te Leerdam) en De 
Landerije Makelaars (Stadhuisstraat 2 te Asperen). 

 
Op zaterdag 18 januari 2020 verzorgt fanfareorkest Ad Astra uit 
Asperen een concert met de Vlaamse zangeres Micheline Van 
Hautem. Het concert draagt de titel Brel & Brass en is het nieuwste 
en meest prestigieuze project van Micheline Van Hautem. Een 
gouden formule waarbij de muziek van Jacques Brel wordt 
gecombineerd met het warme, maar vaak ook spetterende koper 
van een fanfareorkest. Er zijn nogal wat artiesten die nummers van 
Jacques Brel brengen, maar Micheline’s Brel & Brass heeft een wel 
heel bijzondere aanpak. Voor dit unieke project liet Micheline nieuwe 
arrangementen maken voor blaasinstrumenten en percussie. 
Tijdens het Brel & Brass concert in Partycentrum Het Dak te 
Leerdam treedt Micheline op met Ad Astra en top bastrombonist Jos 
Jansen als speciale gast. De Vlaamse Micheline Van Hautem wordt 
gezien als een van Europa’s beste Brel-vertolkers.  



Donderdag 23 januari: 

Beesd: Huub Oosterhuis. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: St. Pieter 
kerk Beesd 
Op donderdag 23 januari 2020 komt Huub Oosterhuis, een van 
Nederlands meest spraakmakende dichters, theoloog en uitgetreden 
priester naar de St. Pieter in Beesd om een lezing te geven en 
fragmenten voor te dragen van het Lied van de aarde 
Toegang: € 5 incl. koffie en thee. Voor 
informatie  marthaosinga@upcmail.nl 

 

Eerste opzet culturele winteragenda West Betuwe 

Dit is een eerste opzet van een culturele december agenda met 
enkele uitlopers. Wij zijn niet compleet hierin, maar wij hebben 
getracht de culturele activiteiten van de 26 kernen van de Gemeente 
West Betuwe in beeld te brengen. Dit voor verbinding van alle 
kernen. Op naar een verbindend cultureel leven in de 26 kernen. 
www.skcwb.nl  

Als er niets vermeld staat, zijn de evenementen gratis toegankelijk of 
hebben wij hierover geen informatie kunnen vinden c.q. ontvangen. 
Bent u voornemens een activiteit bij te wonen, check dan nog even 
van te voren, website en/of locatie, aangezien er wellicht tussen het 
drukken van dit boekje en de daadwerkelijke uitvoering nog wel 
eens wijzigingen kunnen optreden. 

Wilt u nog iets toevoegen voor de digitale versie: info@skcwb.nl  

mailto:marthaosinga@upcmail.nl
http://www.skcwb.nl/
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Door Stichting sKCWB is een speciaal kaartensetje ontwikkeld ism de 
ervan Mulder van 10 winterse landschappen van Piet Mulder. 
Dit betreffen afbeeldingen uit de Betuwe en m.n. afbeeldingen uit 
Geldermalsen iov zijn toenmalige woonadres. 
 
 
Deze kaarten zijn te koop bij de Stichting en ook tijdens de kerstfair en 
kerstmarkt: 
 
Set van 10 kaarten in mooie enveloppe   € 8,50 
 
Set van 5 kaarten in mooie enveloppe     € 4,50 
 
Kaarten los verkrijgbaar        € 1,00 per stuk 
 
Voor meer informatie en/of bestellen van kaarten: 
Email: info@skcwb.nl of bel met Gerd Buyserd: 0345 573786 
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Mede mogelijk gemaakt door en met samenwerking van: 
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