Dorpskrant Tricht
Struikroven in
Tricht
BERICHT - Komende maand is het
zover. Elke inwoner van Tricht wordt
uitgenodigd om een plant of struik te
komen “roven” in de Laan van
Crayestein en de Rodenburgstraat.
Zoals bekend gaat KleurrijkWonen
in 2023 hier 19 nieuwe woningen
bouwen. Voor het zover is worden de
16 oude woningen gesloopt. In de
tuinen staan allerlei struiken.
Aangezien KleurrijkWonen zich gaat
inspannen om circulair te bouwen
betekent dat voor de struiken dat er
een nieuwe tuin voor deze struiken
wordt gezocht.
Op zaterdag 17 december a.s. bent u
van harte welkom om uw slag te
komen slaan.
Tussen 10 en 12 uur zal er koffie en
thee zijn. U kunt dan rustig
rondlopen en kijken wat er aan
struiken beschikbaar is. De struiken
die voorzien zijn van een label blijven
staan. Deze gaan mee naar de
nieuwbouw. Leden van de
Werkgroep Groen Tricht zijn met
gereedschap aanwezig om u te
helpen om de plant of struik van uw
keuze te helpen rooien. (Toevallig
staat de wijk vanouds bekend als
Rooienburg....)
Voor vervoer naar huis dient u zelf
een kruiwagen, bolderkar of
anderszins te regelen.
We zien uit naar uw komst zodat de
struiken een mooi tweede leven
tegemoet gaan.
Werkgroep Groen Tricht
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Ontsteken lichtboom Donkere Gaard
BERICHT - Iedereen is van harte welkom om op vrijdagavond 9 december
aanwezig te zijn bij het 'ontsteken' van de nieuwe lichtboom op het pleintje
met 17 seniorenwoningen aan de Donkere Gaard. Om de inmiddels
versleten oude lichtjesboom te kunnen vervangen is, met hulp van
gebiedsmakelaar Barry Ganzeman, een beroep gedaan op het
leefbaarheidsbudget van de gemeente West Betuwe. Zo wordt het weer
mogelijk om de 'bejaarden' van de Donkere Gaard rond de feestdagen in de
donkerste periode van het jaar in het licht te zetten. De bewoners van het
pleintje stellen het zeer op prijs als bij het eerste keer weer 'aansteken' van
de lichtboom meer dorpsgenoten aanwezig zijn. Dat gaat feestelijk gebeuren
op vrijdagavond 9 december om 19.30 met onder andere live muziek van
George Pancras.

Kerststallen gezocht!
OPROEP - De commissie 'Kunst in
de Sint Pieter' wil in de periode van
advent t/m driekoningen (6 januari)
graag een tentoonstelling van
kerststallen in het koor van de kerk
inrichten. Wie heeft thuis een
kerststal en wil die dit jaar een keer
niet thuis, maar in het koor voor
een groter publiek 'uitstallen'? U
kunt uw exemplaar inleveren op
vrijdag 16 december tussen 10.00
en 12.00 en tussen 15.00 en 17.00
in het koor van de kerk, en op
zaterdagmorgen 17 december
tussen 10.00 en 12.00 uur. We
hopen op een royaal en afwisselend
aanbod! Aan de expositie wordt ook
meegewerkt door leerlingen van Op 't Hof, die 'kerststerren' zullen maken.
Bezichtiging is mogelijk op dinsdagmorgen 20 en woensdagmorgen 21
december, op donderdagmiddag 22 en vrijdagmiddag 23 december, op
dinsdagmorgen 27 en woensdagmorgen 28 december, op donderdagmiddag
en vrijdagmiddag 29 en 30 december, en in de eerste week van januari op
dinsdagmorgen, woensdagmorgen, donderdagmiddag en vrijdagmiddag.
Altijd tussen 10.00 en 12.00 's morgens en tussen 13.30 en 15.30 's
middags, als de banner met WELKOM aan het hek van de kerk hangt.
Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage voor 'kunst in de Sint Pieter' wordt op
prijs gesteld!
Krantje niet ontvangen:
Af te halen bij Hoge Bulk 7
Facturering advertenties:
Yvonne Buck, T 06 51643615
yvonne.buck@gmail.com

Verschijnings- en kopijdata

23 december (kopijdatum 15
december)
27 januari (kopijdatum 19 januari)
24 februari (kopijdatum 16 februari)
Drukadres: Drukkerij Kemker, Beesd
24 maart (kopijdatum 16 maart)
21 april (kopijdatum 13 april)
Oplage Dorpskrant: 940 stuks
26 mei (kopijdatum 18 mei)
Inleverdatum kopij voor de volgende
Dorpskrant: donderdag 15 december

AK
v.H

Allround Klussenbedrijf van Hevelingen
Langstraat 1A 4196 JA Tricht
Telefoon: 0345 57 10 17 - Mobiel: 06 53 32 84 22

* Onderhoud woningen/bedrijven
* Advies/begeleiding verbouwingen
* Waterontharders en onderhoud
* Badkamers
* Dak- en zinkwerk
* Keukens
* Kozijnen
* Renovatie
* Timmerwerk
Email: klussenbedrijfvanhevelingen@hetnet.nl

café - biljart - zaal - dart
Kerkstraat 1 – 4196 AA Tricht – Tel. 0345 – 573309

Uniek gelegen in het
prachtige dorp Tricht
Ideale mogelijkheden voor uw:
- koffietafels - buffetten - vergaderingen
- personeelsfeesten - feestavonden
Dinsdags gesloten
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Sinterklaas in Tricht
LINGEDIJK/DORPSHUIS – Sinterklaas is weer in het land en natuurlijk ook weer in ons mooie dorpje beland. Op
het terras van het nieuwe restaurant naast de spooronderdoorgang werd hij, onder begeleiding van de muziek van
OZOD, door vele kinderen (en hun ouders en grootouders) en burgemeester Servaas Stoop welkom geheten. Daarna
volgde nog een korte rondrit en een gezellige bijeenkomst in het Dorpshuis.

Kerstconcert OZOD

Oud en nieuw Dansfeest in Dorpshuis

KERK - Het laatste kerstconcert dat
Muziekvereniging OZOD gaf was in
2019, de jaren daarna was dit door
covid-19 jammer genoeg niet mogelijk.
Naar het zich laat aanzien, kan OZOD
dit jaar weer een sfeervol muzikaal
programma laten horen. U bent van
harte welkom om te komen luisteren
op zaterdagavond 17 december om
20.00 uur in de Sint Pieterskerk in
Tricht. Het orkest staat onder leiding
van dirigent Thom Roosen. OZOD is
hard aan het repeteren om weer een
mooi concert te kunnen geven en
uiteraard zal kerstmuziek niet
ontbreken op het programma!

DORPSHUIS - Samen met je dorpsgenoten het nieuwe jaar in! We
vinden het superleuk dat we dit jaar weer een feest kunnen
organiseren met Oud en Nieuw en nodigen iedereen uit om dat mee
te vieren. Het wordt een feest waar gepraat en gedanst kan worden
en om 12 uur staat er voor iedereen champagne klaar! We starten
om 22.00 uur en de eindtijd is 3.00 uur. Om een idee te hebben
hoeveel champagne we moeten inslaan vragen we jullie je aan te
melden en een kleine bijdrage te leveren, 2,50 euro per persoon. Je
aanmelden kan via het e-mail adres: tonkris6266@gmail.com. Als je
wilt betalen door een tikkie te krijgen vermeld dan even je mobiele
nummer. Je kan ook aanmelden en contant betalen op de volgende
adressen: Nieuwsteeg 8, Kerkstraat 33 tegenover het dorpshuis of
de - Hoekenburg 18. Het loopt al lekker met de aanmeldingen maar
er is nog plek genoeg dus meld je aan en feest met ons het nieuwe
jaar in! We kijken er naar uit jullie te zien op 31 december!
De Swingin Tricht groep

Verse
Scharreleieren

Aardappelen
Appels en Peren
Ambachtelijke Advocaat
div. Streekprodukten
Fam. W. Beverloo
Middelweg 43 - Tricht
Tel.nr.: 0345 - 575634
•
•

M. 0 6 - 2 2 4 1 8 2 7 7
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Van het DDD/crea team
DORPSHUIS - Op 6 december en 20 december zijn er
weer crea avonden in het dorpshuis. We gaan dan iets
maken in kerstsfeer: een kersttafereel in een walnoot!
Is dat niet erg klein en een hoop gepriegel? Ja zeker,
maar het is te doen en het wordt erg leuk! Zo'n
kleinnoot/kleinood wil je graag in je kerstboom hebben
of voor het raam. Alle materialen zijn aanwezig en voor
wie het echt te klein en te priegelig is, zijn figuurtjes
voor in de noot aanwezig.
We doen er twee avonden over ivm droogtijd, vandaar
de 2 datums. Je kunt natuurlijk ook komen en je eigen
creatieve ding gaan doen, mag altijd. Kosten 1,50 euro
voor 2 avonden.

Meer dan 120 geïnteresseerde
inwoners luisterden naar
Arnold van Gelder
DORPSHUIS - Het was super druk maar...heel gezellig
in het Dorpshuis bij de DDD van dinsdagavond 15
november. Al rond kwart over zeven kwamen de eerste
bezoekers binnen om er in ieder geval zeker van te zijn
dat zij een goede zitplaats hadden voor de hele avond.
Want het werd druk. Dat had iedereen wel verwacht
maar.... deze opkomst was echt weer geweldig. Met de
goede herinneringen aan zijn verhaal bij de DDD bijna
vier jaar geleden, was menig inwoner van Tricht en
daarbuiten benieuwd naar de nieuwe presentatie van
Arnold van Gelder.
Deze keer stond de analyse van de historische
gegevens (Kadaster, kranten, bevolkingsregister e.d.)
van de Kerkstraat centraal. Van 1832 tot de dag van
vandaag. Maar.... Arnold die juist veel waarde hecht
aan de interactie met de aanwezigen, kwam daardoor
maar toe aan de westzijde van die straat. Met verhalen,
nieuwe data en bijzondere wetenswaardigheden.
Volgend jaar weer!
Voor alle aanwezigen was het duidelijk dat er in 2023
weer een nieuwe avond met Arnold moet worden
geroosterd. En dat gaan we doen!
Mocht je geïnteresseerd zijn in zijn oproep om mee te
denken en te onderzoeken, zoek contact met Arnold
van Gelder. Ook als je iets meer wilt weten of jouw
huis of jouw familie of....gewoon doen! Twee weten
méér dan één!
En vergeet niet: een DDD-avond is altijd interessant!

25 november 2022

Gemeentelijk energienoodfonds
voor maatschappelijke
organisaties
PERSBERICHT - Maatschappelijke organisaties in West
Betuwe met een eigen accommodatie komen in
aanmerking voor een energievergoeding. De gemeente
West Betuwe zet hiervoor een energienoodfonds op en
werkt op dit moment de voorwaarden uit. Het noodfonds
biedt organisaties die hun energierekening niet of
nauwelijks kunnen betalen op korte termijn financiële
steun.
Voor niet-commerciële organisaties
De energievergoeding geldt voor niet-commerciële
organisaties, zoals dorpshuizen, verenigingen,
sportclubs, musea, cultuur- en kunstinstellingen en
andere sociale ontmoetingsplaatsen met een
accommodatie. Wethouder Leefbaarheid Rutger van
Stappershoef trekt de vergelijking met de coronacrisis
en legt uit. “Ook tijdens de coronacrisis ondersteunden
we onze maatschappelijke infrastructuur binnen de
kernen zo goed mogelijk. Dat werkte goed. Bloeiende
verenigingen en clubs en onderlinge ontmoeting tussen
inwoners zijn noodzakelijk. We investeren daarom al
jaren in leefbare kernen. Als organisaties hun
energierekening niet meer kunnen betalen, moeten ze
sluiten. Activiteiten gaan niet meer door of verminderen
en dan is alles voor niks geweest.”
Dringend hulp nodig?
Maatschappelijke organisaties die dringend hulp nodig
hebben, kunnen nu meteen contact opnemen met de
gemeente. Dit geldt ook voor organisaties met een te
hoge energierekening die buiten de genoemde
doelgroepen vallen en een zelfde maatschappelijk doel
nastreven. Aan hen biedt de gemeente maatwerk. Voor
vragen en informatie is de gemeente bereikbaar via
telefoonnummer 0345 – 72 88 00 of e-mail
energielasten@westbetuwe.nl.
Aanvragen energievergoeding
De gemeente verwacht begin januari 2023 te starten
met het energienoodfonds. Dan kunnen
maatschappelijke organisaties met accommodatie een
energievergoeding zelf aanvragen via een webformulier
van de gemeente. Deze organisaties ontvangen hierover
persoonlijk bericht.

Nieuwsteeg 15 4196 AK Tricht

Ook met uw
advertentie
in de
Dorpskrant staan?
Neem voor
prijzen/informatie
contact op
met
Yvonne Buck
yvonne.buck@gmail.com
of 06-51643615
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Bijzonder dubbelconcert OZOD-De Volharding
DORPSHUIS – Op zaterdagavond 5 november vond een bijzonder dubbelconcert van muziekverenigingen Harmonie
OZOD uit Tricht en Fanfare De Volharding uit Deil plaats in het Dorpshuis Tricht. Het was voor het eerst in beider,
meer dan honderdjarige bestaan, dat de verengingen samen optraden. Een bijzondere muzikale avond.

Wees alert op gevaren koolmonoxide
PERSBERICHT - In deze tijd van het jaar staat, ondanks de hoge energieprijzen, in veel huizen de kachel weer
aan. En daarmee neemt het risico op koolmonoxidevergiftiging toe. Ook het feit dat sommige mensen een andere
manier zoeken om hun huis te verwarmen, hun huis beter geïsoleerd hebben en mogelijk minder goed ventileren,
kunnen bijdragen aan meer ongevallen met koolmonoxide. Reden voor de Brandweer Gelderland-Zuid om met een
publiekscampagne inwoners de hele maand november te informeren over de gevaren van deze sluipmoordenaar.
Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een geur- en kleurloos gas. Het komt vrij bij (onvolledige) verbranding van fossiele
brandstoffen. Voorbeelden hiervan zijn hout en gas. Je kunt een koolmonoxidevergiftiging krijgen doordat er een
onvolledige verbranding plaatsvindt, maar ook door afvoerkanalen die beschadigd, verouderd of niet goed
aangebracht zijn.
Voorkom gevaarlijke alternatieven
Nu bij veel mensen de kachel weer aangaat, willen
we onze inwoners extra attenderen op dit gevaarlijke
gas. Daarnaast zien we de trend dat mensen op
zoek gaan naar alternatieve manieren van
verwarmen, zoals de zelfgemaakte 'bloempotkacheltjes'. Deze manieren van 'verwarmen' zijn
brandgevaarlijk, ongezond en leveren ook een extra
risico op koolmonoxidevergiftiging op.
Voor iedereen: www.co-wijzer.nl
Brandweer Gelderland-Zuid verwijst inwoners naar
www.co-wijzer.nl, een website waar alles te vinden
is over CO.

Ada Jaarsma
Pedicure
voor al uw nagel- en voetproblemen

Langstraat 43
4196 JA Tricht
Tel.nr.: 06-29186052
www.adajaarsmapedicure.nl
- tevens voetverzorging diabetici
- behandeling volgens afspraak

onderhoudsbedrijf

Tricht
Tel.: 06 53181917
E.: Info@onderhoudsbedrijfmuller.nl
W.: www.onderhoudsbedrijfmuller.nl

. timmerwerk
. onderhoud
. badkamers
. renovatie
. kozijnen
E.: Info@probad.nl
W.: www.probad.nl
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Running X-mas dinner 2022 'Aan tafel' voor iedereen
BERICHT - In Tricht wordt al jarenlang vlak voor kerst een Running X-mas dinner georganiseerd voor de jeugd
van tien jaar en ouder. Dit jaar wordt het op 16 december het dinner voor alle gemeenteleden en dorpsgenoten
georganiseerd. Kerklidmaatschap is daarvoor geen voorwaarde! Een en ander sluit prachtig aan bij het jaarthema
'Aan tafel!'.
Hoe werkt het
Tijdens het Running X-mas dinner eet u eerst een voorgerecht bij een dorpsgenoot, daarna fietst u naar een ander
adres voor het hoofdgerecht. Daarna komen alle koks en eters samen voor een gezamenlijk 'toetjesbuffet'. Waar dit
buffet gehouden zal worden, hangt af van het aantal mensen dat zich inschrijft. Een ieder kan zich aanmelden om
te koken of om gast aan tafel te zijn! We zouden het fijn vinden als veel mensen elkaar op deze manier ontmoeten.
We nodigen u dan ook van harte uit om hieraan mee te doen! U kunt zich dus hieronder opgeven om te koken en
gasten aan tafel te ontvangen, of om bij iemand te gaan eten.

Aanmelden om mee te eten
Mail uiterlijk 7 december naar Elina van Eeuwijk: elina160161@freeler.nl als u graag bij iemand wil eten, met
hoeveel personen en of er dieetwensen zijn. En geef uw naam op. Kom dan op 16 december uiterlijk om 17:30 uur
naar de Belder. Daar hoort u naar welke adressen u die avond gaat.
Aanmelden voor koken voor het Running X-mas dinner
Mail uiterlijk 7 december naar Elina van Eeuwijk: elina160161@freeler.nl en laat weten of u wilt koken voor 2, 3 of
4 personen. Laat ook weten of u een voor- en hoofdgerecht wilt koken of alleen een voorgerecht of alleen een
hoofdgerecht. En geeft uw naam en adres op. U ontvangt dan een week van tevoren bericht over het aantal mensen
dat bij u komt eten.
Heeft u nog vragen?
Stuur dan gerust een berichtje naar één van ons:
Elina van Eeuwijk, email: elina160161@freeler.nl
Jacqueline de Niet, email: jacq.de.niet@planet.nl
Francis van Tilburg, email: francisvantilburg@gmail.com

Creatieve workshops en samen soep eten in Adventstijd
BERICHT - Evenals in de 40-dagentijd is er, op initiatief van de werkgroep Kunst in de Sint Pieter, de
mogelijkheid om in de adventstijd aan creatieve bezinning te doen. Mirjam Fonteijn biedt op de vier
woensdagmiddagen in de adventstijd een workshop aan. Artistiek talent is beslist geen vereiste. Het gaat
erom dat het creatief en beeldend bezig zijn vooral plezier en inspiratie verschaft. Locatie is de Belder,
aanvang 's middags om 15.00 uur. Een kleine vrijwillige bijdrage voor materialen wordt op prijs gesteld.
In de avond van diezelfde woensdagen, te weten 30 november, 7, 14 en 21 december, is er om 18.00 uur
een eenvoudige brood- en soepmaaltijd, in de Belder of in het koor van de kerk. Dit is mede afhankelijk
van de temperatuur!
Voor beide activiteiten geldt: graag aanmelden bij ds. Henk Fonteijn: henkfonteyn@gmail.com
06-14230579.
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Kom naar de Levende Kerststal!
RONDOM DORPSHUIS - De ambtenaren van de gemeente West Betuwe hebben de vergunningen toegekend voor
de traditionele Levende Kerststal die dit jaar op vrijdag 23 december staat gepland. Dat is mooi. Dus nu kunnen
we echt verder met de voorbereiding. En wat gaat er gebeuren in het dorpshuis en in en om de Kerststal?
Maria en Jozef staan vanaf 18.00 uur rond de kribbe met het Kindje om jullie te begroeten. Iedere inwoner is
welkom! Buiten staan de schapen en hopelijk dit jaar ook een heuse ezel. Misschien een enkele herder. Er zijn
twee podia buiten. Op de vrachtwagen van Jan van Helten (want hij stelt weer een van zijn wagens ter
beschikking) staan een aantal muzikanten en zangers en zangeressen en links van dat podium staat een extra
partytent, in een Wit-Winter-Wonderland-decor (wordt nu gebouwd in de hal van Bruko), voor een speciaal themaorkest samengesteld uit OZOD.
Vanaf 18.00 uur spelen leerlingen van het Muziekhuis Pancras
o.l.v. George Pancras bijzondere kerstmuziek. Om 18.25 uur zingt
voor jullie het altijd sfeervolle dameskoor 'de Zanggroep Tricht'
onder leiding van Tjitske Kwakkel. Om 18.50 uur spelen de
muzikanten van OZOD het eerste deel van hun Wit-WonderWonderland-concert in de partytent naast de vrachtwagen. Op het
vrachtwagenpodium treden vervolgens om 19.15 uur de Trichtse
muzikanten en zangeressen/zangers van 'De Perenboom' op waarna
om 19.40 uur deel 2 van het Wit-Winter-Wonderland-concert
gespeeld wordt, weer in de partytent.
Vanaf 20.05 uur is het vrachtwagenpodium voor Corrie en Ben, het muzikale duo 'Back in Time', met een eigen
optreden afgewisseld met kerstliederen die meegezongen kunnen worden. In het Dorpshuis is de traditionele
rijkgevulde erwtensoep met brood en spek verkrijgbaar, ook de vega-variant, warme chocomel en glühwein en
worden gratis lekkernijen uitgedeeld door o.a. de échte Kerstman met een lange witte baard. De teksten die
meegezongen kunnen worden, worden weer met een beamer op schermen geprojecteerd.
Rond 20.40 uur wordt het programma afgerond en worden de kerstverlichting, de geluidsapparatuur en tenten
buiten afgebroken en opgeborgen. Het Dorpshuis blijft open tot sluitingstijd. De stal blijft staan tot 5 januari.
Kijk voor een impressie van een eerdere Levende Kerststal, in 2018 of 2019, naar de opnames van TV Tricht op de
site van het Dorpshuis: www.dorpshuistricht.nl

Opbouwen en mee helpen bij
de Levende Kerststal?
OPROEP - Op zaterdag 10 december gaan we vanaf
9.00 uur de stal weer opbouwen. Mocht je mee willen
helpen dan is het goed om even contact op te nemen
met Ton. Rond 16.00 uur hopen we dat de stal er
staat en dan bouwen we vanaf vrijdagochtend 23
december van 9.00 tot 17.00 uur het hele terrein op:
de verlichting, het geluid, de aankleding met
kerstlampjes, de kerstbomen, natuurlijk de plek voor
Maria en Jozef en de schapen en misschien de ezel en
de tenten voor de techniek en horeca. Ook daar is
altijd extra hulp welkom.
Op donderdag 5 januari breken we tussen 9.00 uur
tot 15.30 uur de stal weer af met elkaar en daar
kunnen we écht nog extra handen bij gebruiken
omdat een aantal van de vrijwilligers die mee
opbouwt dan weer moet werken. Dus..... laat het ons
weten. Heel graag!
En........als je mee wilt helpen op 10 en/of 23
december en/of donderdag 5 januari, mail dan naar
tvanvlijmen@kpnmail.nl of bel Ton: 06-26214171.

apsalon

HANS VAN DOORN BOUW

Ben v.d. Bosch

Lingedijk 118
4196 HD Tricht

PERFECTIE
voor een tevreden klant
- nieuwbouw - verbouw - renovatie -

0345-572635
www.kapsalonbenvandenbosch.com

Middelweg 3a
4196 JG Tricht
Telefoon (0345) 57 63 10
Fax (0345) 580 557

Dorpskrant Tricht
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Made in Tricht: het haakwerk van Aafke Bronts
Er zijn in Tricht veel mensen die mooie of leuke dingen maken, als hobby of professioneel. In deze nieuwe serie
komen zij aan het woord.
Haken
Voldoening
Aafke Bronts woont in Tricht sinds
Meestal zoekt Aafke zelf een
januari 1981. Ze vindt zich niet de
patroon dat haar aanstaat. Het
meest creatieve inwoner, omdat zij
gebeurt ook wel dat iemand haar
niet zelf iets ontwerpt. 'Ik zoek een
vraagt om iets te haken. 'Dat doe
leuk patroon en haak dat. In het
ik dan, maar het moet geen
begin vooral amigurumi, dat zijn
haastwerk zijn. Ik wil de tijd
dieren of poppen uit meestal één
hebben om het netjes te maken.'
stuk. Nu haak ik ook wel dekens of
Ze kan niet zeggen wat ze het
kledingstukken. Ik heb ook een tijdje
mooiste vindt dat ze tot nu toe
intensief aan shadow painting
heeft gehaakt. Vooral het
gedaan, maar dat is wat op de
maakproces geeft haar
achtergrond geraakt. Ik knutsel
voldoening.
graag. In mijn werkzame leven als juf
Wat ze heeft gemaakt houdt ze
van groep 1 en 2 heb ik dan ook veel
zelf, maar niet alles. 'De
met de kleuters geknutseld.'
amugurimi uit het eerste boekje
heb ik nog.' Af en toe exposeert ze
haar haakwerk. Meestal in een
'Nuttige handwerken'
verband dat meer mensen iets van
Aafke heeft leren haken, breien,
hun hobby laten zien. Ze deelt
borduren etc. op de lagere school.
'Dat heette toen nuttige handwerken. haar kennis ook. 'Ik heb tijdens
de crea avonden in het Dorpshuis
Door de jaren heen heb ik altijd
een aantal keer met de
gehaakt, geborduurd en gebreid. De
deelnemers gehaakt. Soms komt
laatste jaren haak ik vooral. Met
er iemand die graag haken wil
Amigurumi haken ben ik begonnen
leren. Die probeer ik het dan bij te
toen ik een boekje aanschafte met
brengen. Het is vooral veel
patroontjes van Amigurumi, ik denk
oefenen.'
zo'n 15 jaar geleden. Als er in een
patroon een steek voorkomt die ik
nog niet eerder heb gehaakt, wordt
deze meestal in het patroon
uitgelegd. Lukt het niet om door de
beschrijving de steek te haken, dan
zoek ik op internet een filmpje waar
de steek wordt uitgelegd.'

Maakt u ook mooie of leuke
dingen en wilt u daarover
vertellen in de Dorpskrant,
mail dan naar
robesin@xs4all.nl.

Spelletjesavond
verplaatst
DORPSHUIS - De reguliere
spelletjesavond van vrijdag 25
november wordt verzet naar vrijdag
9 december. We ontvangen de
klaverjassers en spelletjesspelers
dus graag op 9 december in ons
Dorpshuis Tricht. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en de avond
begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom.

Opbrengst speculaaspoppenactie OZOD
BERICHT – De onlangs gehouden verkoopactie van speculaaspoppen
heeft ruim 800 euro opgebracht, met dank aan de verkopers en kopers!

Een laag of minimum inkomen?
Vraag de energietoeslag aan!
BERICHT - Kijk op www.westbetuwe.nl/energietoeslag of je in
aanmerking komt voor de energietoeslag. Met dit geld kunnen
huishoudens met een laag inkomen (een deel van) de gestegen
energiekosten betalen of investeren in bijvoorbeeld isolatie of andere
zaken die zorgen voor een lagere energierekening.

zinkwerk
dakwerk
water- en gasinstallaties
sanitair
centrale verwarming

Bulkstraat 11
4196 AV Tricht
06-41203903
info@cdejonghinstallatietechniek.nl
www.cdejonghinstallatietechniek.nl

pagina 15

Dorpskrant Tricht

25 november 2022

DDD-avond met Back in Time
terug in de tijd!
DORPSHUIS – Ja, het muzikale duo 'Back in Time' uit Tricht, gevormd door Corrie van Diggelen zang en Ben van
den Bosch keyboards en zang, ontstaan in het verlengde van de Trichtse muziektheatervoorstelling Wind in 2017,
laat u op die dinsdagavond 13 december weer een flink aantal nieuwe nummers horen uit de jaren '60-'70. In het
Dorpshuis. En er zijn ook veel oude bekende nummers bij dus....zing mee.
Corrie en Ben worden steeds vaker uitgenodigd voor allerlei besloten feestelijke gebeurtenissen, op jubilea,
trouwpartijen, verjaardagen en ook voor open, voor iedereen toegankelijke momenten zoals de jaarlijkse
Gondelvaart aan de Linge en nu de DDD-avond van dinsdagavond 13 december. Jij bent van harte welkom!
Zij werden in de coronatijd ook gevraagd door de gemeente West Betuwe om de jubileumavonden voor de Gouden
Bruidsparen in de regio te omlijsten met muzikale bijdragen uit de jaren dat de aanwezige 50 jaar lang getrouwde
echtparen in het huwelijksbootje stapten. Die bijeenkomsten zijn echt een succes. En die successen gaan maar
door. Natuurlijk is er weer gelegenheid
tot mee zingen (met projectie van de
refreinen) maar Corrie en Ben willen
ook heel graag een paar nieuwe
nummers laten horen waarbij alle
aandacht uit kan gaan naar het
luisteren. Dus zonder dat er mee
gezongen wordt.
Het dorp
Bijzonder onderdeel van de avond is de
vertolking van Het Dorp van Wim
Sonneveld in een vrije vertaling naar
het dorp Tricht, geschreven door de
Trichtse Gonda Scheffel. Het is een
hele mooie tekst die de geschiedenis
van ons dorpje in de laatste honderd
jaar in enkele coupletten en refreinen
ontroerend en bijzonder beeldend
vertelt. Dit moet je niet willen missen!
En mocht je nog meer Back in Time
willen horen en zien, kom dan naar de
Levende Kerststal op vrijdagavond 23
december op het grasveld vóór het dorpshuis. Dus kom naar de DDD-avond op 13 december: deuren/bar open om
19.30 en aanvang optreden Back in Time vanaf 20.00 uur. Zorg dat je op tijd bent want het wordt vast weer druk.
Foto: Frank Pietersen

25 Junistraat 8 - 4196 AT - TRICHT
www.johnsglazenwassersbedrijf.nl

Wij zoeken nog een jonge en
enthousiaste collega!
Vereisten:
Rijbewijs, fysiek fit, communicatief vaardig,
goede uiterlijke verzorging, doorzettingsvermogen,
enige werkervaring is geen vereiste, wel een pré.
Taken:
Wassen van ramen bij particuliere/zakelijke klanten
(zowel binnen als buiten)
Schoonmaak van kantoren, bedrijfskantine's etc.
Exclusieve schoonmaak aan, met name,
particuliere panden
Wij bieden:
Een leuke uitdagende baan, waarbij je 'onder de mensen'
komt, leuk team, salaris volgens CAO,
overuren zoveel je wilt!

Neem gerust contact
op met ons!
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Creatieve avond bij Vrouwen van Nu
DORPSHUIS - Een grote groep leden van Vrouwen van Nu, afdeling Buurmalsen-Tricht ging woensdagavond 16
november aan de slag om een Heldere Mien te maken. Het bestuur zorgde voor de benodigde materialen, zelf
hadden de dames een eigen schaar, spelden, een naainaald, garen en een centimeter meegenomen.
Op 14 december, om 18.00 uur staat de Kerstviering voor leden gepland, eveneens in het Dorpshuis Tricht.

Top2000: input gezocht
BERICHT - In de vorige Dorpskrant hebben we al vermeld
dat op 8 januari 2023 voor de 5de keer een Top2000kerkdienst wordt georganiseerd. Een Top2000-kerkdienst is
laagdrempelig en voor iedereen: gelovigen, half-gelovigen,
niet-gelovigen, kerkbezoekers en niet-kerkbezoekers. Kom
binnen, zoek een plaatsje en geniet van de mooiste
popliedjes en de verhalen (en niemand die zal zeggen: "goh,
we zien je anders nooit"). Iedereen heeft wel popliedjes die
herinneringen of een bepaald gevoel oproepen. Dat hoeven
echt niet alleen maar tranentrekkende verhalen te zijn, het
kan ook de eerste kus, de eerste vakantie zonder ouders, of
de openingsdans tijdens je huwelijksfeest zijn. Naar die
popliedjes en verhalen zijn we op zoek! Wil je niet met naam
en toenaam genoemd worden, geef dan aan dat je anoniem
wilt blijven, geen enkel probleem. De meest uiteenlopende
popliedjes zijn al langsgekomen de afgelopen jaren:
bijvoorbeeld Where is the love van Black Eyed Peas, My
Immortal van
Evanescence, Sorry van
Kensington, maar ook
Angels van Robbie
Williams, Stairway to
Heaven van Led Zeppelin
en Dat ik je mis van
Maaike Ouboter. Daarom
vragen wij je om een
mailtje te sturen waarin
je vertelt welke liedjes een
bijzondere betekenis voor
je hebben en waarom.
Misschien gaan we jouw
liedje dan gebruiken!
Mail naar: top2000@protestantsegemeentetricht.nl.

Geen wekelijkse
groeninzameling meer in de
zomermaanden
BERICHT - Een meerderheid van de gemeenteraad
heeft tijdens de raadsvergadering van 8 november
besloten om te stoppen met de wekelijkse
inzameling van groente-, fruit en tuinafval (gft)
gedurende de maanden juni, juli en augustus.
Daardoor betalen nwoners 7,53 euro minder aan de
Avri. Avri blijft dan één keer in de twee weken de
groene containers legen. Dat was, vanwege
personeelsgebrek, afgelopen zomer ook al het geval.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de
begroting op 8 november ging een
raadsmeerderheid mee met het voorstel van de VVD
om deze wekelijkse inzameling tijdens de zomer af
te schaffen, omdat inwoners te maken krijgen met
veel stijgende prijzen om in het levensonderhoud te
voorzien. Alleen D66, GroenLinks en de PvdA
maakten hier bezwaar tegen. De sinds het ontstaan
van de nieuwe gemeente West Betuwe ingevoerde
wekelijkse inzameling van gft tijdens de zomer
wordt volgens hen door veel inwoners juist
gewaardeerd. Wethouder Joke van Vrouwerff gaf
aan dat door het wegvallen van de zomerinzameling
er toch een mooie, kleine besparing ontstaat voor
inwoners in deze toch al dure tijden. ,,En daarnaast
draagt het ook bij aan duurzaamheid. Minder
ophalen en dus minder verkeersbewegingen van de
ophaaldienst is beter voor het milieu.”

Volg ons op:
T 0345 - 57 64 17 - M 06 - 53 37 35 05

Mail: gert@donkerwinkelmakers.nl - Website: www.donkerwinkelmakers.nl
Op zondag gesloten
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Uitnodiging: De Sint Pieter in woord en beeld!
KERK - Ons dorp heeft vele unieke kenmerken, zoals de spoorbrug over de Linge, mooie oude boerderijen,
Crayestein, het beeld dat herinnert aan de windhoos van 25 juni 1976, de apostel Petrus met de sleutel in het
plantsoentje aan de Belder en nog veel meer. Een grote blikvanger is natuurlijk ook de Sint Pieterskerk, al ruim zes
eeuwen oud. Op de zondagen wordt het kerkgebouw 's morgens gebruikt door de protestantse gemeente Tricht, die
ook eigenaar van dit erfgoed is. 's Middags (en vaak ook 's avonds) zijn er kerkdiensten van de regionale gemeente
van bijzondere aard 'Maranatha'.
Niet alleen kerkdiensten
Maar het kerkgebouw leent zich voor veel meer dan alleen
kerkdiensten. In de afgelopen maanden zijn regelmatig
lezingen, concerten en theatervoorstellingen gehouden. En
sinds de lockdown-periode beijvert de commissie 'Kunst in
de Sint Pieter' zich voor het regelmatig organiseren van
exposities in het koor van de kerk, dat zich daar
uitstekend voor leent. Al deze activiteiten zijn
vanzelfsprekend toegankelijk voor alle belangstellenden.
Unieke expositie
De commissie 'Kunst in de Sint Pieter' zou graag het
komend voorjaar een unieke expositie willen organiseren
onder de noemer: 'de Sint Pieter in woord en beeld'. Wij
nodigen dorpsgenoten (en allen die zich met ons dorp
verbonden voelen) uit om de mooie Sint Pieterskerk in
beeld te brengen. Dat kan met olieverf, textiele
werkvormen, een foto, een collage, een aquarel, in hout of
met kosteloos materiaal. Zowel buitenkant als interieur
van de kerk kunnen onderwerp van deze verbeelding zijn!
Eveneens is het mogelijk, de kerk in de vorm van een
gedicht of lied te 'verbeelden'. Uiteraard zit er ook een
Wij nodigen onze dorpsgenoten van harte uit,
klein wedstrijdelement in deze oproep. Een deskundige
deze uitdaging te aanvaarden. Al uw werk kan
jury zal in de diverse categorieën een winnaar kiezen. Alle
ingeleverd worden tot uiterlijk 15 april. Na een
inzendingen blijven uw eigendom.
berichtje aan ds. Henk Fonteijn
(henkfonteyn@gmail.com, 06-14230579) komt
een van de leden van de commissie 'Kunst in de
Sint Pieter' het graag bij u ophalen. Het ligt in de
bedoeling om al het werk in de maand mei te
exposeren in het koor van de kerk, te beginnen
tijdens de Stiefbeenmarkt. Tijdens de markt
worden ook de winnende inzendingen bekend
gemaakt. We hopen op enthousiaste respons!
De commissie Kunst in de St Pieter: Hannie van
Noord, Geertje Lentink, Machteld de Bruijn,
Sjaan Roetman, Henk Fonteijn

Mooie opbrengst diaconale boekenmarkt
en kledingverkoop tbv hulp Oekraïne
KERK – De belangstelling voor de diaconale boekenmarkt en stichting Shade op zaterdag 29 oktober was groot en
bracht zo'n 600 euro op. De speciale kledingverkoop voor hulp aan Oekraïne bracht maar liefst ruim 2000 euro op.

Fruitteeltbedrijf en
Bed & Breakfast

De Hoenderik

Optimaal fruit beleven doe je bij
De Hoenderik. Bezoek de Boerderijwinkel
met theeschenkerij, boomgaardterras
en de zelfpluktuin.
Jam’s en fruitsappen van eigen fruit.
Ambachtelijke- en streekproducten.
Groepsbijeenkomsten, vergaderen,
rondleidngen en familiefeestjes.
Kinderfeestjes: appelsap persen en
appeltaart bakken.
Kersen eten in juni en juli.
Zelfpluktuin met aardbeien, frambozen,
bramen, appels en peren.
Marius van de Water
Lingedijk 180 Tricht
Tel.: 0345-576710 of 06-51130569
www.dehoenderik-tricht.nl
info@dehoenderik-tricht.nl

Chapeau Kinderwerk is een kleinschalige kinderopvang in Enspijk en Tricht,
met een huiselijke sfeer, waarin de aandacht voor het kind en de ouders
voorop staan.
Chapeau staat voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapeau is een compliment voor ieder kind.
Kleinschaligheid en huiskamersfeer.
Flexibele opvang.
Een contract op maat (40-wkn, 50-wkn, losse uren).
52 weken per jaar geopend, behalve erkende feestdagen.
5 dagen per week geopend.
Intensief contact met ouders
Aandacht voor natuurbeleving.

Naast de dagopvang bieden wij in Enspijk, Opijnen en Varik buitenschoolse
opvang aan.
Wilt u meer weten over ons? Kijk dan op www.chapeaukinderwerk.nl of bel
06-5356484 (Sandra van de Laar).
Chapeau Kinderwerk Enspijk
Netstraat 1a
4157 GT Enspijk

Chapeau Kindewerk Tricht
Pr. Johan Frisoplaats 3
4196 AC Tricht
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Met plezier sterk en fit: boksles in het dorpshuis
BERICHT - Tijdens de coronapandemie gaan sporthallen
en fitnesscentra op slot. Yogales volg ik via Zoom, mijn
lessen Afrikaanse dans gaan niet door. Dat is voor mij
een flink gemis: hardlopen vind ik saai en met wandelen
alleen kan ik mijn energie niet kwijt.
Wat nog wel kan: buiten voor het dorpshuis boksles
volgen. Samen met een paar andere moeders en een
enkele vader uit Tricht waag ik het erop. Het blijkt een
schot in de roos. Hoewel ik niet eerder een vechtsport
heb beoefend, geven de lessen me veel energie. We kopen
een bitje en bokshandschoenen en beginnen – in het
licht van de straatlantaarn en een muts tegen de ijzige
wind – aan onze eerste boksmanoeuvres.
De lessen blijken afwisselend, veilig en uitdagend. Met
verschillende oefeningen werken we aan onze
bokstechniek. We leren combinaties op de handschoen
stoten, doen aan schoudertikken, leren schaduwboksen
en voeren intensieve krachtcircuitjes uit. Na een halfjaar
beginnen we aan voorzichtige rondjes sparren.
In het begin vind ik het spannend en vreemd klappen uit
te delen, laat staan om klappen te krijgen. Na iedere rake
stoot verontschuldigen we ons uitgebreid (iets wat we van
de boksmeester overigens snel mogen afleren).
Inmiddels zijn we twee jaar verder en boksen we in de
gymzaal van het dorpshuis, op zondagochtend.
De belangrijkste spelregel: pas je aan aan het niveau
van je tegenstander. Dat respecteren we allemaal en
daarom voel ik me vrij uit te delen of te incasseren. Door
het boksen ben ik fitter, sterker en heb ik meer focus.
Dat merk ik ook buiten de lessen. Laatst zat ik
bijvoorbeeld 's avonds in een behoorlijk lege trein. Ik
deelde de coupé met een paar luidruchtige, opgeschoten
dronken jongeren. Voor ik ging boksen had ik me in
deze situatie waarschijnlijk klein en onzichtbaar
gemaakt. Nu ging ik rechtop zitten en nam de ruimte in
die me toekwam.
Anne Diederiek Dee

Boksles in het Dorpshuis van Tricht
Wil je ontdekken of boksen ook iets voor jou is?
Kom dan een keer meetrainen op zondagochtend
van 9.30-10.30 uur. Bokshandschoenen kun je
de eerste keer lenen. Iedereen is van harte
welkom. Als je een ervaren bokser bent, neem
dan een ervaren boksmaatje mee. Boksen is een
sport voor iedereen. Het is een fijne manier om te
ontspannen, fit te blijven en te leren focussen. Je
werkt aan je conditie, kracht,
uithoudingsvermogen, lenigheid en mentale
weerbaarheid. Als je meedoet, ga je respectvol om
met je medesporters: iedereen moet lekker
kunnen trainen, dus pas je je aan het niveau van
je trainingsmaatjes aan. Boksen is een mooie
manier om je grenzen te verkennen en te
verleggen. Soms beweeg je mee, vloeibaar als
water, dan weer wijk je geen millimeter en ben je
standvastig als een rots.
Interesse? Stuur mij even een e-mail.
Hartelijke groet,
Niels Evers (k.b.niels@gmail.com)

Voor al uw tuinwerkzaamheden bent u bij ons altijd aan
het juiste adres
Een greep uit onze werkzaamheden

• (Sier) bestrating
• Houtwerkzaamheden
• Tuinverlichting
• Ontwerp 2D/3D tekening
• Beplantingsplan
• Snoei- en zaagwerkzaamheden
• Rioleringswerkzaamheden
• Graaf- en kraanwerkzaamheden
Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies, ontwerp of offerte

www.copiertuinen.nl - info@copiertuinen.nl
0638736830 - Tricht
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Leerlingen van de Lingeborgh speeddaten met raad West Betuwe
LINGEBORGH - Op vrijdagmiddag 18 november was er speeddaten van
leerlingen van de Lingeborgh in Geldermalsen met West Betuwse
gemeenteraadsleden. Van 14.00 tot 16.15 uur gingen raadsleden in de aula
van de school om tafel met 62 maatschappijkundeleerlingen uit de 4e klas.
Een mooie manier van kennismaken met de lokale politiek.
In meerdere speeddaterondes kwamen leerlingen en raadsleden met elkaar
in gesprek over verschillende onderwerpen, zoals over de opvang van
vluchtelingen en de opening van winkels op zondag in de gemeente West
Betuwe. Onderwerpen en situaties waar de jongeren zelf mee te maken
kunnen hebben.
Samenwerking
Het speeddaten is een interessante en leerzame samenwerking tussen de
raad en jongeren. Dit proberen we dan ook elk jaar te herhalen. Niet alleen
leren de leerlingen meer over de gemeente en de lokale politiek.
De raad begrijpt ook beter wat jongeren belangrijk
vinden en waar ze behoefte aan hebben. Hun
vaak verrassende kijk op situaties en
onderwerpen vinden de raadsleden erg waardevol.
Vervolg op 6 december
In de beeldvormende vergadering van 6 december
geeft de gemeenteraad vervolg aan het
speeddaten. Deze vergadering staat namelijk in
het teken van jongeren. Zo krijgt de gemeenteraad
een presentatie van de jongerenraad. En blikken
de raadsleden terug op het speeddaten en wat ze
daar hebben opgehaald.

SINTERKLAAS
BINGO
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in
Tricht,
En daarom maar weer een gedicht.
Dinsdagavond, 29 november, gaat het weer
gebeuren,
Over de mooie prijzen valt niet te zeuren.
De SINTERKLAASBINGOBALLEN worden
weer gedraaid,
Dat is de spil waar alles om draait.
Veel ondernemers uit Tricht en omstreken,
Gaven gul en vrijblijvend is gebleken.
Hiermee zijn wij ontzettend blij en tevree,
Tjonge, tjonge wat een mooie prijzen,
jeminee.
Om 20.00 uur gaan we beginnen,
En meedoen is belangrijker dan winnen.
Kom naar ons DORPSHUIS in Tricht
zonder u op te geven,
Als u deze SINTERKLAASBINGO mee wilt
beleven.
Natuurlijk moet u wel opletten en geen
getallen missen,
Want dan kan je achter het net vissen.
Als jij wilt zeggen “ik was erbij”
Hou dan Dinsdag 29 november vrij.
Sinterklaas en Piet

Dorpskrant Tricht

21 januari 2022
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spreekt in parkinson café
Tiel-Rivierenland
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Lezing over biobased
materialen

DE KNOP-GELDERMALSEN - Op 7 december
is in het Centrum voor Duurzaamheid De
TIEL - Op maandag 28 november 2022 zal de zaal in wijkcentrum Knop aan de Rijksstraatweg te Geldermalsen
een lezing van Bart Pijnenburg die komt
Westroyen (Predikbroederweg 14) te Tiel openen om 19.00 uur.
vertellen over 'biobased materialen'. Wat het is
Om 19.30 uur begint de presentatie van Martha Huvenaars.
en wat je ermee kunt doen.
Ze vertelt over haar werk als verpleegkundig specialist Parkinson
in ziekenhuis Rivierenland en hoe ze samenwerkt met neurologen, Vraag jij je misschien af wat mycelium is en
wil je meer weten over biobased materialen
parkinson verpleegkundigen en andere ParkinsonNet
en de toepassingen ervan in de bouw-,
zorgverleners. Tijdens deze avond is er ruimte om vragen te
stellen aan haar en ook aan de parkinson verpleegkundigen die ze meubel- en kledingindustrie, maar ook de
kunst-wereld? Dan is deze lezing echt iets voor
die avond graag aan u voorstelt.
In Nederland leven ruim 63.000 mensen met parkinson (de ziekte jou. Het aantal plaatsen is beperkt.
Bart is kunstenaar, natuurliefhebber en
van Parkinson of een atypisch parkinsonisme). Mannen en
biologisch fruitteler. Hij is gefascineerd door
vrouwen, jong en oud. Ieder met zijn of haar eigen unieke
biobased materialen en vertelt graag wat daar
parkinson. Vaak staat er een team van zorgverleners, meestal in
onder wordt verstaan en wat er allemaal mee
parkinson gespecialiseerd en daarmee aangesloten bij
mogelijk is. Bart wordt deze avond vergezeld
ParkinsonNet, om hen heen. De parkinson verpleegkundige of de
door Jan Versluis, een boer uit Meerkerk die
verpleegkundig specialist parkinson kan één van deze
zorgverleners zijn. ParkinsonNet Tiel beschikt over drie parkinson sinds een paar jaar het gewas Silphy
verbouwt.
verpleegkundigen en sinds april 2022 ook over een
Aanmelden/meer informatie:
verpleegkundig specialist Parkinson.
www.duurzaamwestbetuwe.nl/agenda/lezingDe verpleegkundig specialist parkinson?
biobased-materialen/
Wat doet een verpleegkundig specialist? Wat is het verschil met
de parkinson verpleegkundige? Werkt ze alleen vanuit het
ziekenhuis? Werkt de verpleegkundig specialist samen met de
parkinson verpleegkundige in de wijk (Santé Partners) of in het
verpleeghuis (Zorgcentra de Betuwe)? Wat zijn ervaringen van
andere mensen met parkinson met de verpleegkundig specialist
parkinson en/of de parkinson verpleegkundige?
Informatie info@parkinsoncafetiel.nl of bel/WhatsApp Ton den
Hertog Tel. 06-24378007.

Nieuwe update
cadeaukast
KERKSTRAAT - De cadeaukast is gerealiseerd
en zaterdag 05 november geplaatst op de
locatie: parkeerterrein Kerkstraat 21.
Dezelfde dag werden presentjes aangeleverd!
De cadeaus zijn bedoeld voor kinderen die
"buiten de boot dreigen te vallen".
Gebrek aan budget doet het kind vermoeden
dat de Goedheiligman selectief te werk gaat.
Uitleg door de ouders is lastig.
Prachtig is het te constateren dat de empathie
onder onze dorpsgenoten hoog is.
Dank aan een ieder die belangeloos energie
steekt in dit project.
Hulde.
Donaties en afhalen is toegankelijk voor
volwassenen
Hartelijke groet
Vera Bleijenberg
Pieter en Emmy Seinen

Douglas houtbouw tegen betaalbare prijzen!
www.brukohandel.nl

Vanaf heden leveren wij ook glazen schuifwanden
voor uw overkapping, eventueel met montage

Voor informatie mail ons of vul het contact formulier
in op onze site.
Mail: Info@brukohandel.nl

Dorpskrnt Tricht

pagina 27

25 november 2022

Deze dorpskrant is mede mogelijk
dankzij de volgende donateurs

Agenda
Zondag 27 november: Kerk 10.00
uur (Protestante gemeente Tricht) ds.
Henk Fonteijn en om 14.30 uur
(Hervormde gemeente Maranatha) ds.
M.A. van den Berg uit Groot-Ammers
Maandag 28 november: Wijkcentrum
Westroyen Tiel, 19.30 uur. Parkinson
informatieavond
Dinsdag 29 november: Dorpshuis,
20.00 uur. Sinterklaasbingo
Dinsdag 29 november: Kerk, 20.0021.30 uur. Training AED
Woensdag 30 november: Dorpshuis,
10.00-12.00 uur. Open koffieochtend
Zondag 4 december: Kerk 10.00 uur
(Protestante gemeente Tricht) ds.
Henk Fonteijn en om 14.30 uur
(Hervormde gemeente Maranatha) ds.
J. Hogenhout uit Meteren/Est
Dinsdag 6 december: Dorpshuis,
20.00-22.00 uur. Crea-avond:
Kersttafereel in een walnoot deel 1
Woensdag 7 december: Dorpshuis,
10.00-12.00 uur. Open koffieochtend
Woensdag 30 november: Belder,
15.00 uur. Creatieve workshop
Woensdag 30 november:
Belder/Kerk, 18.00 uur. Brood- en
soepmaaltijd
Vrijdag 9 december: Pleintje Donkere
Gaard, 19.30 uur. Ontsteken nieuwe
lichtboom
Vrijdag 9 december: Dorpshuis,
20.00 uur. Spelletjesavond
Zondag 11 december: Kerk 10.00
uur (Protestante gemeente Tricht) dhr.
Theo de Koning uit Nieuw Lekkerkerk
en om 14.30 uur (Hervormde
gemeente Maranatha) ds. J. Muller uit
Bleskensgraaf en om 19.00 uur ds. P.
Vermeer uit Wezep

Dinsdag 13 december: Dorpshuis,
20.00-22.00 uur. DDD-avond met
Back in time in concert, meezingen en
luisteren met muziek uit vervlogen
tijden
Woensdag 14 december: Dorpshuis,
10.00-12.00 uur. Open koffieochtend
Woensdag 14 december: Belder,
15.00 uur. Creatieve workshop
Woensdag 14 december:
Belder/Kerk, 18.00 uur. Brood- en
soepmaaltijd
Woensdag 14 december: Dorpshuis,
18.00 uur. Kerstviering Vrouwen van
Nu
Vrijdag 16 december: Belder, 17.30
uur. Start Running Christmas Dinner
Zaterdag 17 december:
Rodenburgstraat/Laan van
Crayenstein, 10.00-12.00 uur.
Struikroven
Zaterdag 17 december: Kerk, 20.00
uur. Kerstconcert OZOD
Zondag 18 december: Kerk 10.00 uur
(Protestante gemeente Tricht) mw.
Christien van Harten uit Deil en om
14.30 uur (Hervormde gemeente
Maranatha) ds. J.N. Zuijderduijn uit
Oosterwolde en om 19.00 uur ds. J.
Belder uit Harskamp
Dinsdag 20 december: Kerk, 10.0012.00 uur. Start tentoonstelling
Kerststallen
Dinsdag 20 december: Dorpshuis,
20.00-22.00 uur. Crea-avond:
Kersttafereel in een walnoot deel 2
Woensdag 21 december: Dorpshuis,
10.00-12.00 uur. Open koffieochtend
Woensdag 21 december: Belder,
15.00 uur. Creatieve workshop

Oud papier
Dinsdag 6
december
Woensdag 21 december:
Belder/Kerk, 18.00 uur. Brooden soepmaaltijd
Vrijdag 23 december: Dorpshuis,
18.00-20.45 uur. Levende
Kerststal
Zaterdag 24 december: Kerk,
21.00 uur. Kerstavonddienst
Protestante gemeente Tricht, ds.
Henk Fonteijn, mmv George
Pancras en de zanggroep Tricht
olv Tjitske Kwakkel-Homma en
orgelspel van Tom Bijnagte
Zondag 25 december: Kerk 10.00
uur (Protestante gemeente Tricht)
ds. Henk Fonteijn mmv een
blazersensemble van OZOD en om
14.30 uur (Hervormde gemeente
Maranatha) ds. J.C. de Groot uit
Dordrecht en om 19.00 uur ds. M.
Aangeenbrug uit Apeldoorn
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