
 DONDERDAG 28 APRIL

    ‘Le Meraviglie’
19:30, Neerijnen, Het Stroomhuis. Itali-
aanse bijenfilm ‘Le Meraviglie’ uit 2014. 
Speelse film over Italiaans/Duitse bijen-
houdersfamilie. Met een prachtige rol 
van de 14-jarige dochter Gelsomina, over 
haar band met haar vader, die er van uit-
gaat dat zij hem vanzelfsprekend opvolgt 
in zijn imkerij. In de pauze honingproe-
verij in samenwerking met Imkervereni-
ging West-Betuwe. Inleiding door film-
kenner Marc Westermann. Entree: 7,50 
euro (incl. proeverij). Reserveren niet no-
dig.
www.stroomhuisneerijnen.nl

    VRIJDAG 29 APRIL

    ‘En over het water het lied’
20:00, Neerijnen, Het Stroomhuis. Zan-
ger/dichter Peter Goedhart en pianist 
Erik van der Kroft brengen liederen van 
Mikis Theodorakis en Léo Ferré. O.a. ‘De 
Ballad van Mauthausen’ van Theodorakis 
en ‘Saint Germain de Prés’, ‘Je t’aime tant’ 
en ‘Avec le Temps’ van Léo Ferré. Tussen 
de muziek door leest Goehart voor uit 
zijn nieuwe roman ‘En over het water het 
lied’. Entree: 10 euro.
www.stroomhuisneerijnen.nl

    Bierproefavond
21:00, Leerdam, stadspodium GO. Weer 

tijd voor een bierproefavond. Tijdens de 
proeverij in GO zijn er uiteraard ook 
snacks verkrijgbaar en voor de niet-bier-
drinkers ook andere drankjes. Deelne-
mers betalen voor het proeven van vijf 
biertjes tien euro. Aanvang is 21:00 uur, 
reserveren: reserveren@go-leerdam.nl.

    ZATERDAG 30 APRIL

    Klaverjas- en jokermarathon
09:30, Leerdam, wijkpaviljoen Patrimo-
nium. Buurtvereniging Groen van Prin-
stererstraat organiseert een klaverjas- en 
jokermarathon. Inschrijven kan bij Ge-
rard Spaan via 0345-614042. De kosten 
bedragen 12,50 euro, inclusief één 
kom soep, twee broodjes en één 
koffie. Er zijn mooie geldprijzen te 
winnen en er is een verloting. De 
aanvang is 10:00 uur, zaal is open 
om 09:30 uur.

    Open dag
10:00-17:00, Ophemert, pottenbakkerij 
Klei-allerlei. Pottenbakkerij Klei-allerlei 
uit Ophemert stopt na bijna twintig jaar 
met het geven van cursussen. Ke-
ramiste Hetty de Jongh blijft wel 
workshops en kinderfeestjes ver-
zorgen. Ook zal ze op veel kunst- 
en keramiekmarkten aanwezig 
zijn. Om de verandering te marke-
ren, geeft De Jongh een open dag. 
Tussen 10:00 en 17:00 uur zijn 
mensen welkom in en om de pot-
tenbakkerij. Entree is gratis.

    Petrakoor viert dertigjarig be-
staan
19:00, Leerdam, Grote Kerk. Het christe-
lijk gemengd Petrakoor viert haar dertig-
ste verjaardag met een jubileumconcert 
in de Grote Kerk in Leerdam. Tij-
dens het concert staat niet alleen 
het Petrakoor op het podium. Ook 
het Hervormd Kerkkoor uit Heu-
kelum onder leiding van Marjan 
Fey en de Urker Mans Formatie on-
der leiding van Martin Mans staan 
op de planken. Het Petrakoor en 
Hervormd Kerkkoor worden op de 
piano begeleid door Wim Ruiten-
beek. De aanvang van het concert 
is 19:30 uur, de kerk is open vanaf 
19:00 uur. Kaarten zijn die avond 
aan de kerk verkrijgbaar, toegang 
vijf euro. Kinderen tot en met 
twaalf jaar hebben gratis toegang.

    Sorella Dance Party
22:00-02:00, Vuren, De Koels. Sorella 
Spring Dance Party in Vuren, met 
dj Objection, dj Vincent O. en Jay-
son Alanzo. Leeftijd is 16plus. En-
tree aan de deur is zes euro. Er 
rijdt een bus vanuit Gorinchem 
naar Vuren en weer terug. Prijs 
van de buscombi (entree en ver-
voer) is twaalf euro.

    ZONDAG 1 MEI

    Open huis
10:00-16:00, Enspijk, camping De Ro-
tonde. Open huis bij camping De Ro-
tonde in Enspijk. Iedereen die watercha-
lets en stacaravans van buiten en van bin-
nen wil bekijken, is tussen 10:00 
en 16:00 uur welkom. Rondom het 
Strandpaviljoen is van alles te 
doen zoals een optreden van 

blaasorkest De Brulkikkers, Betu-
wemonopolie en nog veel meer. 
Grijp je kans om de nieuwe speel-
tuin met onder meer een panna-
veldje, kabelbaan, airtrampo’s en 
veel uitdagende klimtoestellen uit 
te proberen.

    Slagwerkgroep op KunstFort Aspe-
ren
14:00-17:00, Acquoy, KunstFort Asperen. 
De slagwerkgroep van muziekvereniging 
Voorwaarts uit Rumpt treedt op tijdens 
het Cultuur Café in KunstFort Aspe-
ren. Ze maken muziek op flessen, 
containers, bezems, helmen tot 
aan bongo’s. Het optreden is van 
14:00 tot 17:00 uur. Gratis entree, 
vrije in- en uitloop.

    MAANDAG 2 MEI

    Buurtontmoetingsplek
10:15-11:45, Leerdam, dorpshuis EMM. 
De buurtontmoetingsplek is weer 
open van 10:15 tot 11:45 uur. Je-
roen Kemper is deze keer aanwe-
zig om computerproblemen op te 
lossen. Mensen zijn verder wel-
kom voor een kop koffie, een spel-
letje en een praatje.

    LingeFilm: Knielen op een bed vio-
len
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. Linge-
Film last een extra voorstelling van ‘Knie-
len op een bed violen’ in, nadat de voor-
stellingen van vrijdag 29 en zaterdag 30 
april uitverkocht raakten.

    DINSDAG 3 MEI

    De schatten van kasteel Wadden-
stein
20:00, Asperen, dorpshuis E.M.M.. Vereni-
ging Oud Asperen houdt haar algemene 

ledenvergadering met aansluitend een 
lezing door archeoloog Nico van 
de Feest. Hij was verantwoordelijk 
voor de archeologische ontgra-
ving in Asperen rond het kasteel 
Waddenstein en recent ook op het 
Voogdplein in Leerdam. Tijdens de 
lezing vertelt hij over de opgravin-
gen en de vondsten, zoals ‘de zil-
verschat’ van kasteel Wadden-
stein. Bij het kasteel zijn munten 
uit 1460 opgegraven, mogelijk 
was dit bloedgeld voor de vernie-
tiging van het tweede en concur-
rerende kasteel van Asperen, Lin-
gensteyn.

    Lezing Hospice Gorinchem
20:00, Herwijnen, dorpshuis De Poort. 
Vrouwen van Nu, afdeling Herwijnen, 
heeft Hospice Gorinchem uitgenodigd 
om een lezing te geven. Aanvang is 20:00 
uur.

    WOENSDAG 4 MEI

    Buurtontmoetingsplek
10:00-12:00, Herwijnen, De Poort. Buur-
tontmoetingsplek in Herwijnen is 
weer open. Tussen 10:00 en 12:00 
uur zijn bewoners welkom voor 
een kop koffie of thee en een spel-
letje.

    Schnitzel met spinazie
11:00, Tuil, dorpshuis. Alle 55plussers uit 
gemeente Neerijnen zijn welkom 
om aan te schuiven voor een geza-
menlijke maaltijd. Ontvangst is 
om 11:00 uur met een kop koffie of thee 
en een traktatie. Vooraf aan het diner 
rond ongeveer 12:00 uur wordt er een 
borrel naar keuze geschonken. Op het 
menu staat: tomatensoep, schnitzel, spi-
nazie met ei en gekookte aardappelen. 
Als toetje is er frambozenvla. Als afslui-
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    Voorjaarsfestival in Beesd
BEESD • Betuwestrand organiseert voor de tweede keer het Voorjaarsfestival.
Voor jong en oud worden er de hele dag door allerlei activiteiten georgani-
seerd rondom de horeca, waaronder een grote bungeetrampoline en een ge-
zellige braderie. Daarnaast heeft BetuweStrand dit seizoen een vernieuwd ter-
ras, waar bezoekers wat kunt eten en drinken en kunnen genieten van dansde-
monstraties op het podium, een grote loterij en als afsluiting van de dag 
komen er verschillende zangers optreden. Sportievelingen kunnen waterskien 
of wakeboarden. Betuwestrand is te vinden aan de A. Kraalweg 34 in Beesd. 
Het Voorjaarsfestival werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en was toen 
een groot succes. 
 www.facebook.com/betuweboulevard  

 Kerkdiensten zondag 1 mei
 
    ACQUOY - Herv. Gem. 09.30 uur 
drs. Bor.
ASPEREN - Herv. Gem. 09.30 uur 
ds. J. Haeck, 18.30 uur ds. I. 
Hoornaar.
 
BEESD - Protestantse Gemeente 
Beesd 10.00 uur ds. J.F. Scheffer. 
R.K. Kerk 19.00 uur F. Hogenelst 
(zaterdag 30 april). ‘t Veld Beesd/
Acquoy 10.00 uur drs. B. de 
Velde Harsenhorst.
ENSPIJK - Herv. Gem. 10.00 uur 
Pastor E.M. Spijkerman.
 
GELDERMALSEN - Remon-
strantse Werkgroep West-Be-
tuwe ism Doopsgezinde Broe-
derschap 09.30 uur hr. P.W.A. 
Overdiep. Vrije Evang. Gem. de 
Ark(Helicon,Burg. Roozeveld 
v.d. Venlaan 7) 10.00 uur E. 
Brinkman, 18.30 uur Johan 
Schep.
 
HAAFTEN - Evang. Gem. Haaf-
ten e.o. (Kulturhus, Vredeplein 1 
/ Bernhardstraat) 10.00 uur El-
bert Stigter. Herv. Gem. PKN 
09.30 en 18.30 uur ds. A.C. de 
Kruijf.
 
HEI- EN BOEICOP - Herv. Gem. 
09.30 uur ds. A.J. Mensink, 18.30 
uur ds. K. Groenendijk.
HELLOUW - Herv. Gem. 09.30 
uur kand. A.N.J. Scheer, 18.30 
uur kand. G. van Wolfswinkel.
 
HERWIJNEN - Geref. Kerk 10.00 
uur ds. J.J. Maathuis, 18.30 uur 
ds. J.P. Helder. Herv. Gem. 10.00 
uur ds. A.J. Hagedoorn, 18.30 
uur prop. L. Solleveld.
HEUKELUM - Herv. Gem. 10.00 
uur ds. D. Rodenburg, 18.30 uur 
drs. J.B. Mulder.
 
KEDICHEM - Herv. Gem. 10.00 
uur ds. H.G. Dijk.
LEERBROEK - Herst. Herv. Gem. 
09.30 uur ds. R.W. Mulder, H.
Doop, 18.30 uur ds. L. Groenen-
berg.
 
LEERDAM - Chr. Geref. Kerk 
10.00 en 18.00 uur ds. A.K. Wal-
let. Evang. Lutherse Gem. 17.00 
uur mw. G.A. Voerman. Geref. 
Bethelkerk 09.30 uur ds. B. 
Steenwijk. Geref. Gem. Adullam-
kerk 10.00 uur Leesdienst, 18.00 

uur ds. F. Mulder. Geref. Gem. in 
Ned. 09.30 en 18.30 uur Lees-
dienst. Geref. Kerk Vrijgem. De 
Hoeksteen 09.30 uur Leesdienst, 
16.30 uur dhr. G. den Dulk. Herv. 
Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. C. 
v.d. Scheur, 17.00 uur ds. A. 
Schroten. Herv. Gem. Paulus-
kerk 10.00 uur ds. J.A.W. Verhoe-
ven. Levend Woord Gemeente 
10.00 uur R. Tousalwa, H.A.. 
Messiaanse Huisgemeente Hat-
zala, Frans L. Blomlaan 67 10.00 
uur Samenkomst (zaterdag 30 
april). Ned. Geref. Kerk (Hoogs-
traat) 10.00 uur R. Koelewijn. 
R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucha-
ristieviering (zaterdag 30 april). 
Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 
uur dhr. H.M. Mulder.
 
LEERDAM-OOSTERWIJK - Her-
steld Hervormde Gemeente (in 
Luterse kerk) 09.30 uur kand. 
Joh. Fekkes, 18.45 uur ds. J.P. 
Stoel.
NIEUWLAND - Herv. Gem. 09.30 
uur ds. H.M. Burggraaf, 18.30 
uur ds. C. Hoogerwerf.
OOSTERWIJK - Herv. Gem. PKN 
09.30 uur kand. A. van Kralin-
gen, 18.30 uur ds. A. de Wit.
 
RHENOY - Prot. Gem. 10.00 uur 
ds. E. Oprel.
RUMPT - Herv. Gem. 10.00 uur 
ds. B. Oosterom.
 
SCHOONREWOERD - Geref. 
Kerk 10.00 uur ds. J.T. Wolles-
winkel. Herst. Herv. Kerk 09.30 
en 18.30 uur ds. F. van Binsber-
gen. Herv. Gem., 09.30 uur ds. J. 
Vis, 18.30 uur prop. J. van Eijs-
den.
TRICHT - Herv. gem. “Mara-
natha” 14.30 uur ds. G. Wassink-
maat.
 
TUIL - Ned. Herv. Gem. 09.30 
uur ds. F.W. van IJsseldijk.
VUREN - Geref. Kerk 10.00 uur 
dhr. A. Boer, 18.30 uur mw. ds. 
C.M. Blokland-den Hertog. Herv. 
Gem. 10.00 uur drs. Z. Albada.
 
WAARDENBURG - Herst. Herv. 
Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 uur 
ds. G. Hendriks, 18.30 uur ds. L. 
Treur. Herv. Gem. Waardenburg-
Neerijnen PKN 10.00 uur ds. 
K.E. Schonewille.
ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 
uur prop. N.F.L. de Leeuw, 18.30 

 vrijdag
29 april   

 zaterdag
30 april   

 dinsdag
3 mei   

 Ode aan Léo Ferré
en Mike Theodorakis   

 Petrakoor viert
dertigste verjaardag   

 Lezing over kasteel 
Waddenstein   

 Zanger/dichter Peter Goedhart en pianist Erik van 
der Kroft brengen liederen van Mikis Theodorakis en 
Léo Ferré. O.a. ‘De Ballad van Mauthausen’ van The-
odorakis en ‘Saint Germain de Prés’, ‘Je t’aime tant’ 
en ‘Avec le Temps’ van Léo Ferré. Tussen de muziek 
door leest Goehart voor uit zijn nieuwe roman ‘En 
over het water het lied’. Entree: 10 euro. Neerijnen, 
Het Stroomhuis, 20:00 uur.   

 Vereniging Oud Asperen houdt haar algemene le-
denvergadering met aansluitend een lezing door ar-
cheoloog Nico van de Feest. Hij was verantwoorde-
lijk voor de archeologische ontgraving in Asperen 
rond het kasteel Waddenstein. Over de opgravingen 
en de vondsten, zoals ‘de zilverschat’ van kasteel 
Waddenstein. Asperen, dorpshuis EMM, aanvang 
20:00 uur.   

 Jubileumconcert het Pe-
trakoor in de Grote Kerk 
in Leerdam. M.m.v. Her-
vormd Kerkkoor uit 
Heukelum en de Urker 
Mans Formatie. Aanvang 
19:30 uur, entree 5 euro, 
t/m 12 jaar gratis.   



ting is er koffie of thee met een chocola-
tje. Deelname kost tien euro. Opgeven 
kan tot en met maandag 2 mei bij R.
Wijtmans via 0418-592233 of Wel-
zijn Neerijnen via 0418-652371. 
Opgave is bindend, afzeggen kan 
tot twee dagen voor aanvang.

    LingeFilm: Son of Saul
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. Linge-
Film toont de film ‘Son of Saul’. 
Deze film speelt zich af tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, in concen-
tratiekamp Auschwitz-Birkenau. 
Saul Ausländer is een Hongaars 
joodse gevangene die gedwongen 
wordt de nazi’s te helpen bij hun 
machinale uitroeiing. Saul werkt 
in het crematorium, waar hij in 
het lijk van een jongetje zijn zoon 
denkt te herkennen. Saul besluit 
het onmogelijke te proberen: het 
lichaam van het jongetje te red-
den van de vlammen van het cre-
matorium, en een rabbi te vinden 
om zijn zoontje een joodse begra-
fenis te geven.

    DONDERDAG 5 MEI

    Tour de Waal
12:30-17:00, Regio. Bevrijdingsfestival, 
Fietsen voor Vrijheid. Iedereen wordt 
uitgenodigd om mee te fietsen, van Slot 
Loevestein tot Ophemert, van Varik tot 
Fort Vuren. Vijf puzzelroutes van 20 tot 
25 kilometer over de dijken aan beide 
kanten van de Waal, met inzet van extra 
veerdiensten. Langs de hele route 
zijn activiteiten gepland. De ver-
halen over vrijheid vormen de 
ruggengraat van het evenement. 
Langs de route zitten speciale kin-
der-vertellers, die de rondfiet-
sende deelnemers verhalen ver-
tellen over vrijheid. Onderweg 

zijn er tal van andere activiteiten. 
De parachutisten keren ook terug 
dit jaar. Zij zorgen voor een ver-
rassing boven Fort Vuren en Zalt-
bommel en springen boven Slot 
Loevestein en Varik. Op negen lo-
caties houden dichters voordrach-
ten. Zij reizen kriskras door het 
gebied en eindigen op de Markt in 
Zaltbommel voor een Grande Fi-
nale. Op de Landmarks is vrolijke 
muziek te horen. Het Colourful 
City Koor treedt drie keer op en 
zingt onder andere het speciale 
vrijheidslied van Mile Lukic. Fiet-
sers kunnen hun eigen startplaats 
kiezen. het is handig om een gra-
tis (puzzel)route op te halen bij 
een landmark. Deelname is gratis, 

voor de pontjes wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Kijk voor meer infor-
matie op:
www.beeldvanoranjelinten.nl

    Hemelvaartsdag
11:00-12:00, Beesd, St. Pieterskerk. Har-
monie Concordia geeft een koffiecon-
cert. Dit concert vindt plaats op 
het plein voor de St. Pieterskerk 
in Beesd waar iedereen, eventu-
eel onder het genot van een kopje 
koffie of thee, kan genieten van 
een gezellig concert met onder 
meer veel bekende nummers. Het 
programma zal afwisselend door 
de harmonie (onder leiding van 
Theo Bindels) en de slagwerk-
groep (onder leiding van Sander 

van Ingen) worden uitgevoerd. 
Het concert begint om 11:00 uur 
en duurt ongeveer tot 12:00 uur. 
Voor meer informatie zie de web-
site. www.concordia-beesd.nl.

    ZATERDAG 7 MEI

    Coopmarkt in Hei- en Boeicop
9:00, Hei- en Boeicop. De jaarlijkse 
Coopmarkt wordt weer gehouden op 
het kerkplein. De markt is tot 13.00 uur 
en wordt afgesloten met een sponsor-
wedstrijd voor kinderen. De verkoop bij 
opbod start om 10.00 uur. Behalve het 
aanbod aan goederen is er ook het open 
kampioenschap appeltaart bakken. Er 
zijn diverse soorten perkplanten en er 
worden eigengemaakte wenskaarten 
verkocht.

    Veertigste jaarmarkt in Asperen
09:00, Asperen, Raadhuisplein. Ad Astra 
organiseert voor de veertigste keer een 
jaarmarkt in Asperen. Deze mijlpaal zal 
worden gevierd met extra feestelijke ac-
tiviteiten. Zo zal er dit jaar een podium 
staan op het Raadhuisplein waar diverse 
optredens worden verzorgd door onder 
andere de plaatselijke punkrockband 
Onslow, het jeugdorkest van Ad Astra en 
de Gray Brothers. Verspreid over de 
markt zijn levende standbeelden te be-
wonderen. Naast zo’n tachtig marktkra-
men en standplaatsen op de Voorstraat 
is er vanaf 09:00 uur natuurlijk weer een 
kleedjesmarkt op de Brugstraat waar 
kinderen vanaf acht jaar hun overtollige 
speelgoed kunnen verkopen. In 
de Nederlandse hervormde kerk 
wordt vanaf 11:30 uur een sing-in 
gehouden. Er is ook iemand aan-
wezig die wat over de historie van 
de kerk vertelt. Organiserende 
muziekvereniging Ad Astra houdt 
zelf een rommel- en bloemen-

markt rond het Raadhuisplein. De 
mooiste en meest bijzondere 
rommelmarktvondsten zullen 
vanaf 10:00 uur per opbod wor-
den verkocht. Verder is er een 
tweedehands kleding- en boeken-
kraam, kunnen er enveloppen 
worden getrokken en is er een 
verloting.

    MAANDAG 9 MEI

    Wijktheater
19:30-21:30, Leerdam, Noorderberg. 
Kracht W Wijktheater start met een in-
formatieavond over het theaterspekta-
kel dat later dit jaar in het Leerdamse 
centrum gaat plaatsvinden. Het Kracht 
W Wijktheater is een project van stich-
ting De Musketiers, deze stichting draagt 
bij aan de persoonlijke ontwikke-
ling in de maatschappij. Het wijk-
theater wordt gemaakt en ge-
speeld voor en door mensen uit 
heel Leerdam.

    ZATERDAG 14 MEI

    Lezing van generaal De Veer
16:00, Leerdam, partycentrum Het Dak. 
Alle Leerdamse veteranen zijn welkom in 
café De Pub in partycentrum Het Dak bij 
het Veteranencafé. Luitenant-generaal 
buiten dienst van de Koninklijke Lucht-
macht, Cees de Veer, moest de vorige 
keer op het laatste moment afzeggen. 
Maar deze keer is hij wel van de partij. 
Hij vertelt deze middag over zijn leven in 
dienst van de Koninklijke Luchtmacht. 
Hij bekleedde verschillende functies, zo 
was hij van 1999 tot en 2003 inspecteur-
generaal der Krijgsmacht (IGK) en zette 
zich dus in voor goede leef- en werkom-
standigheden binnen de Nederlandse 
krijgsmacht. Aanvang is 16:00 uur.   
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 Fietsen voor Vrijheid in de Tour de Waal op 
donderdag 5 mei. www.beeldvanoranjelinten.nl   

 ILLUSTRATIE: ROB REIS   

 leerdam • Zo’n dertig Sneker Kotters 
vullen vanaf Hemelvaartsdag tot zon-
dag 8 mei de Leerdamse haven. Ver-
eniging SK Vloot houdt haar jaarlijkse 
Watertreffen dit jaar in de Glasstad.

    Een Sneker Kotter is te herkennen aan 
de ‘SK’ op de boeg. Er varen er zo’n 

honderdzestig rond in Nederland, 
België en Duitsland. Volgens vice-
voorzitter Wim-Peter de Raadt zin het 
sterke schepen. “Ze hebben een open 
kuip, waardoor ze bijvoorbeeld voor 
mensen die eerst gezeild hebben - zo-
als ik - aantrekkelijk zijn. En we heb-
ben ook veel beroepsschippers in 

onze vereniging. Of mensen die in het 
baggerwezen hebben gewerkt.” Maar 
de grote gemene deler: liefde voor het 
water. De Raadt: “Het is geen schip dat 
je koopt om alleen maar op te borre-
len. Niet dat we dan niet doen, jawel 
hoor, maar met een Sneker Kotter kan 
je vooral ook lange tochten maken. Ze 
worden echt gebruikt, zeg maar.”
    De vereniging SK Vloot heeft drie acti-
viteiten in een jaar. Er is de algemene 
jaarvergadering, die vaak wordt opge-
luisterd met een lezing. Er is een acti-
viteit aan de wal aan het einde van het 
jaar. En: het Watertreffen in het mid-
den van het jaar. Voor deze laatste ac-
tiviteit is qua locatie het oog op Leer-
dam gevallen. Dus zetten er op He-
melvaartsdag zo’n dertig schepen uit 
het hele land koers naar de Glasstad. 
Volgens De Raadt draait het Water-
treffen jaarlijks vooral om het uitwis-
selen van ervaringen en anekdotes. 
“Dus: waar ben je geweest, welke tocht 
heb je gemaakt. En ook: welke proble-
men heb je met de boot gehad en hoe 
heb je het opgelost.” Het motto van de 
vereniging SK Vloot is dan ook ‘Plezier 
in varen en verhalen’.
    
q WWW.SKVLOOT.NL   

 Sneker Kotters in Leerdamse haven    Rhenoy Rock met 
Spool en Onslow
    rhenoy • Rhenoy Rock beleeft zater-
dag 28 mei haar tweede editie. Op het 
podium deze avond, onder meer: 
Spool, een band uit Leerdam die on-
langs de Parel van de Betuwe op haar 
naam schreef. Deze pop- en rockband 
timmert aardig aan de weg met hun 
eigen muziek. Ook treden op deze 
avond: Onslow uit Asperen en BB’87 
met ska en reggae. De feesttent bij 
dorpshuis De Betuwe Poort is vanaf 
20:00 uur geopend, entree is gratis.
       

    Emma organiseert 
voorjaarsmarkt
    leerdam • Emma houdt haar jaar-
lijkse voorjaarsmarkt op zaterdag 7 
mei. Bezoekers zijn welkom tussen 
10:00 en 15:00 uur om te snuffelen 
tussen eht aanbod. Zo is er onder an-
dere een rad van avontuur en een en-
veloppenstand. Verder zijn er zelfge-
maakt spullen en planten te koop. Er 
kan gesmuld worden van poffertjes 
en ijs, maar ook zal er een zelfge-
maakte kruiwagen worden verloot. 
De opbrengsten van de voorjaars-
markt komen ten goede aan de bewo-
ners van Emma. De toegang is gratis.      • Dertig Sneker Kotters in de Leerdamse haven.     FOTO: AANGELEVERD   

 Spullen voor 
rommelmarkt
    opijnen • Rond de hervormde kerk in 
Opijnen vindt zaterdag 11 juni de 
jaarlijkse rommelmarkt plaats. Inle-
veren van spullen kan vrijdag 29 april 
aan de Pastoriestraat 6 in Opijnen. Dit 
kan tussen 19:00 en 20:00 uur. Kle-
ding en kleine meubels zijn ook wel-
kom. Geen computers, bankstellen, 
orgels. Meer informatie te verkrijgen 
bij Gea Klip via 0418-651922.
       

    Nieuw boek van 
Lexmondse
    lexmond • Trudi Mesch uit Lex-
mond, werkzaam als psycholoog en 
conceptueel therapeut, heeft deze 
week het boek ‘Hekwerk & Schutting-
taal’ gepresenteerd. Dit boek geeft 
handvatten voor mentale vitaliteit. 
Het boek is geschreven voor iedereen 
die confl icten ervaart met zichzelf, in 
het gezin of op het werk, meldt Trudi. 
Het boek geeft handvatten en inzich-
ten om deze op te lossen en te voorko-
men. Trudi: “Je vergroot je psycholo-
gische vitaliteit.” Hekwerk en schut-
tingtaal heeft ISBN 978-90-825228-0-8. 
Het boek is te koop in de betere boek-
handel, maar ook via Bol.com.   

 woensdag
4 mei   

 donderdag
5 mei   

 zaterdag
7 mei   

 Lingefi lm toont fi lm 
‘Son of Saul’   

 Koffi econcert
Harmonie Concordia   

 Veertigste Jaarmarkt 
Ad Astra in Asperen   

 Speelt zich af n concentratiekamp Auschwitz-Bir-
kenau. Saul Ausländer is een Hongaars joodse ge-
vangene die gedwongen wordt de nazi’s te helpen 
bij hun machinale uitroeiing. Saul werkt in het cre-
matorium, waar hij in het lijk van een jongetje zijn 
zoon denkt te herkennen. Saul probeert het lichaam 
te redden van de vlammen om zijn zoontje een 
joodse begrafenis te geven. MFC De Pluk, 20:30 uur.   

 Extra feestelijke activiteiten vanwege het jubileum. 
Zoals optredens van de plaatselijke punkrockband 
Onslow, het jeugdorkest van Ad Astra en de Gray 
Brothers. Verspreid over de markt zijn levende 
standbeelden te bewonderen. Tachtig marktkramen 
en kleedjesmarkt voor kinderen. Sing-in in de her-
vormde kerk. Rommel- en bloemenmarkt en ver-
koop per opbod. Aanvang 9:00 uur.   

 Op het plein voor de St. 
Pieterskerk in Beesd kan 
iedereen onder het ge-
not van een kopje koffie 
genieten van veel be-
kende nummers. Har-
monie en slagwerk-
groep. 11:00 uur.   


