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Muzikale 
voorstelling

DORPSHUIS - Op zaterdag 1 april 
om 15.11 uur is er in het dorpshuis 
van Tricht een knotsgekke 
voorstelling voor alle leeftijden. Het 
thema orkest van Harmonie 
O.Z.O.D. wisselt muziek af met acts 
van circus Pippin. Daarnaast is elke 
moppentapper welkom om de beste 
grappen met ons te delen. De rest 
van de voorstelling verklappen we 
niet, daar trap je vanzelf in. Kom 
gezellig luisteren of meedoen.

Verloren 
Een VW autosleutel met een rode sleutelhanger met opdruk Mulders 
Tiel/Opel. Is er iemand die de sleutel heeft gevonden?
Tel.: 0642726141

VVTricht meisjes onder 13 naar 
Nederlandse Kampioenschappen

eVOETBAL - De VVTricht meisjes van de Mo13 zijn met een mooie 3  plek 
tijdens de districtskampioenschappen van regio zuid 
geselecteerd voor de Nederlandse kampioen-
schappen die op 18 juni gespeeld 
gaan worden. 

mailto:yvonne.buck@gmail.com


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

Allround Klussenbedrijf van Hevelingen AKv.H

  * 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         

Uniek gelegen in het 

prachtige dorp Tricht

Kerkstraat 1 –

 

4196 AA Tricht –

 

Tel. 0345 –

 

573309

 

Ideale mogelijkheden voor uw:
- koffietafels - buffetten - vergaderingen
- personeelsfeesten - feestavonden

Dinsdags gesloten
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Toegankelijk stembureau in Dorpshuis Tricht 
DORPSHUIS - Ook in West Betuwe behaalde de BBB veruit de meeste stemmen bij zowel de verkiezingen voor 
Provinciale Staten als voor het Waterschap Rivierenland. In Sporthal de Randhorst werden op de donderdag de 
stemmen per kandidaat geteld. Deze tellingen waren openbaar. De definitieve uitslagen zijn terug te vinden op de 
website van de gemeente. In West Betuwe ging 67 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. In ons dorp 
was het opkomstpercentage hoger, ruim 77 procent. Het stembureau was goed rolstoeltoegankelijk. Een van de 
stembureau medewerkers demonstreerde hoe een extra breed stemhokje aangepast kon worden voor 
rolstoelgebruikers. Ook was het mogelijk voor slechtzienden om zich te laten begeleiden. 

Foto's Servaas Stoop, Rita Boer Rookhuiszen

BERICHT - In het uitgestrekte gebied 
van West Betuwe is er veel gras om te 
maaien. Het is een grote klus om dat 
te regelen. De gemeente zorgt alleen 
voor gras waar zij de eigenaar van is. 
Er zijn verschillende manieren van 
werken. 
Meer aandacht voor biodiversiteit
In 2022 zijn delen minder gemaaid, 
maar dat bleek niet overal een goede 
keuze. Daarom heeft de gemeenteraad 
extra geld ter beschikking gesteld en 
is het maaibeheer voor de gazons 
weer grotendeels aangepast naar de 
situatie van 2021. Dit betreft 
voornamelijk het maaien van 5 keer 
weer terug naar 18 keer en soms van 
2 keer weer terug naar 5 keer maaien. 
Op locaties waar het 2 keer maaien 
en ruimen goed ging, blijft de 
gemeente op dezelfde wijze maaien als 
in 2022. Zo wordt gestimuleerd om

Hoe vaak maait de gemeente?
meer verschillende bloemen en 
planten in het gras en de berm te 
krijgen. En daardoor ook meer 
insecten en vlinders. Meer aandacht 
voor de biodiversiteit dus.
Proef
In vier kernen (Deil, Geldermalsen, 
Meteren en Tricht) is vorig jaar een 
proef gedaan met twee verschillende 
wildbloemenmengsels. Leuk om 
naar te kijken, maar ook nog eens 
heel goed voor de insecten. Er is een 
laag zaadmengsel (15 tot 20 cm) en 
een middelhoog zaadmengsel (50 tot 
60 cm). Door de droge zomer is dit 
niet optimaal van de grond 
gekomen. De gemeente gaat er 
vanuit dat het zaad nu wel tot 
ontwikkeling komt. Het lage 
mengsel wordt 5 keer per jaar 
gemaaid en dat maaisel blijft liggen. 
Het middelhoge mengsel wordt 2

keer gemaaid. In principe in juni en 
oktober, maar dit is afhankelijk van 
het weer. Na het maaien blijft dit 
maaisel een week liggen om te 
drogen zodat de zaden eruit kunnen 
vallen. Daarna wordt het maaisel 
opgeruimd.

Meer informatie over het 
maaibeleid van de gemeente op 

www.westbetuwe.nl
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Aardappelen

Appels en Peren

Ambachtelijke Advocaat

div. Streekprodukten
Fam. W. Beverloo

Middelweg 43 - Tricht
Tel.nr.: 0345 - 575634

Verse
Scharreleieren

• 

• 
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Bijzonder uitwisselingsconcert OZOD 
CULEMBORG - Het uitwisselingsconcert samen met het Middenorkest van Pieter Aafjes op zaterdagavond 11 
maart was bijzonder geslaagd. De twee jubilerende verenigingen zijn samen maar liefst 260 jaar oud. Beide 
orkesten gaven een eigen optreden en sloten gezamenlijk af met een orkest van ongeveer 70 muzikanten.

De lente komt eraan 
en de Stiefbeenmarkt ook

Alzheimer trefpunt 
over mantelzorg
KLOKHUIS BEESD – Tijdens de 
maandelijkse Alzheimer bijeenkomt 
op 12 april staat begeleiding 
mantelzorg op de agenda. Consulent 
mantelzorg Anne van Steijn, van 
Welzijn West Betuwe, is te gast. De 
bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 
uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Het 
Klokhuis, Jeugdlaan 2a in Beesd. 
Toegang gratis. 

BERICHT - Op zaterdag 13 mei 
aanstaande hopen we weer een 
Stiefbeenmarkt te organiseren, de 
48e editie. Zoals Tricht gewend is 
zal de ruimte rondom de Pieterskerk 
gevuld zijn met gezellige kramen 
met allerhande waar. Het dr. 
Buyserdplein wordt omgetoverd tot 
een smulplein met eetkramen waar 
het met muziek erbij goed toeven is. 
Natuurlijk zal het Rad van Avontuur 
niet ontbreken.
Expositie
Zoals al eerder in oproepen voor 
creatief talent te bespeuren viel zal 
het koor van de kerk gevuld zijn met 
ingetogen dan wel meer uitbundige 
uitingen van de manier waarop 
inwoners van Tricht de kerk in hun 
verbeelding ervaren. We zijn erg 
benieuwd naar de kunstzinnige 
bijdragen!
Ophaalronde
Voor het zover is doen we een 
hartstochtelijke oproep om uw 

overbodige doch waardevolle spullen 
die u een tweede leven gunt in te 
brengen. Op zaterdag 22 april vanaf 
9.30 uur rijden we door Tricht om 
deze spullen in ontvangst te nemen. 
Het gaat daarbij om kleding, 
boeken, kunst, gereedschap, 
fietsen, huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, electra, (tuin)meubelen, 
snuisterijen.
We mogen geen koelkasten e.d. 
innemen. Ook grote meubels zoals 
kledingkasten en bankstellen zijn 
niet voor de markt geschikt.
Restauratiefonds
Hoe meer u aan de weg zet, hoe 
meer sfeer er in de Kerkstraat en 
Belder te beleven zal zijn.
We maken er met zijn allen weer 
een gezellige markt van. En dat de 
opbrengst voor het restauratiefonds 
van de Pieterskerk is, is mooi 
meegenomen. 

Maar eerst: zaterdag 22 april om 
half tien spullen aan de straat!

Dit weekend (26 maart) is het weer 
ZOMERTIJD

Zet uw klok een uur vooruit!



Nieuwsteeg 15 4196 AK TrichtNieuwsteeg 15 4196 AK Tricht

 

   
 

 
 

 
  

                                 

   

                                                 
                      

 
 

 

  

Ook met uw 
advertentie 

in de 
Dorpskrant staan?

Neem voor 
prijzen/informatie 

contact op 
met 

Yvonne Buck
  

of 06-51643615
yvonne.buck@gmail.com

mailto:yvonne.buck@gmail.com
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De column van Hanneke
Lente

Toen we van Culemborg naar Tricht verhuisden, 
was het herfst. De eerste weken scheen de zon 
stralend. We zagen tractortjes een trein van kratten 
ratelend over de weg trekken. De appels hingen aan 
de bomen hun best te doen nog roder te worden dan 
die aan de overkant van de weg. In de tuinen van de 
huizen aan de Lingedijk bloeiden de dahlia's paars 
en oranje. Een man spitte zijn moestuin om en 
gooide koolstronken op een hoop. 
Een paar dagen later lag er rijp op de zwarte, zware 
klei in zijn tuin en op de weilanden. Het leek alsof 
alle grassprieten gedoopt waren in een laagje suiker. 
Op de plassen lag een vliesje ijs. Ganzen vlogen 
gakkend over en het rook naar houtvuur. De zon 
ging onder in rood, oranje en roze en de sterren 
fonkelden zoals ze dat alleen in vrieskoude nachten 
doen. 
Daarna kwamen de buien. Het rook naar modder en 
natte bladeren  Aan de boomstammen groeiden 
grote, witte zwammen. In een boomgaard lagen 
honderden appels weg te rotten. Over de rivier zag je 
gordijnen van regen dichterbij komen terwijl de zon 
in de plassen scheen en je bijna verblindde. Het 
water steeg, maakte de weilanden soppig en gaf de 
treurwilgen natte voeten. De Linge veranderde in 
een woeste, kolkende rivier. Het modderige water 
klotste tegen de poten van een picknicktafel in een 
buitendijkse tuin en sijpelde door keldermuren.
Soms sneeuwde het ook en dan waaide het zo hard 
dat het pijn deed aan je gezicht. De bomen kleurden 
wit aan de kant waar de wind de sneeuw tegenaan 
blies. De grote bomen bij Huize Flandria leken wel 
schreeuwende spoken, met die witte takken tegen de 
grijze sneeuwlucht die boven Geldermalsen hing. En 
toch, ondanks de kou, veranderde er al iets. Het 
bleef langer licht, het rook anders en hier en daar 
kwamen er al sneeuwklokjes en krokussen boven de 
grond uit.
Sinds een paar dagen hoor ik kieviten en ik zie ze 
hun duikvluchten maken. Meerkoetjes zwemmen 
heen en weer met takjes in hun snavel, op weg naar 
Culemborg zie ik ooievaars op een nest en vandaag 
zag ik een ganzennest met eieren. Aan de struiken 
groeien katjes, in de tuin barsten de narcissen en 
hyacinten uit in geel en blauw… en in de 
appelbomen staan de knoppen op springen.
Ik heb zin in de zomer, als er bootjes en kano's over 
de Linge zullen varen en de dijk bijna onbegaanbaar 
wordt van alle wandelaars, fietsers, joggers en 
skaters. Ik heb zin in een picknick aan het water en 
de geuren van de zomer, in lange avonden en lauwe 
nachten. Ik kijk nu al weer uit naar het verkleuren 
van de appels in het najaar, de eerste nachtvorst en 
de rijp op de blaadjes. Maar het meest verheug ik 
me op de bloesems..

Hanneke woont sinds de 
herfst van 2022 in 
Tricht. In haar columns 
neemt zij ons als lezers 
(en dorpsgenoten) de 
komende tijd mee in 
haar 'inburgering' in ons 
mooie dorp.

Pijn en het brein
DDD Lezing op dinsdag 18 april

DORPSHUIS - Misschien heb je je wel eens afgevraagd 
hoe het kan dat mensen soms fantoompijn hebben, pijn 
in een lichaamsdeel wat er niet meer is.  En hoe komt het 
dat mensen soms een verwonding oplopen zonder dat ze 
pijn voelen? Kan pijn tussen je oren zitten en hoe weet je 
of dit zo is? Wat is pijn eigenlijk en hoe ontstaat het? 
Waarom is het zo vervelend om pijn te hebben? Op deze 
en andere vragen krijg je antwoord als je naar het 
dorpshuis komt op 18 april.
Over de bijzondere werking van het brein in het dagelijks 
leven en de rol van het brein bij pijn gaat de lezing die 
dorpsgenote Tessa Moen houdt in het dorpshuis op 18 
april. Tessa is fysiotherapeut en heeft chronische pijn als 
specialisatie.
Van harte welkom om 20.00 uur, toegang gratis.

Bomen langs fietspad 
BERICHT - Langs de Rijksstraatweg (N833) tussen 
Buurmalsen en Culemborg zijn onlangs tussen de weg 
en het nieuwe vrij liggend fietspad honderden bomen 
geplant. Door de totale renovatie afgelopen jaren met het 
aanleggen van dat vrij liggend fietspad waren veel bomen 
verdwenen. 
Ab Donker Fotografie

Nationale Museumweek

Van zaterdag 1 april t/m vrijdag 7 april is het 
Museumweek. Dan zijn er bijzondere activiteiten 
in musea én je mag voor één keer je – anders altijd 
persoonsgebonden – Museumkaart uitlenen. Kijk 

op  voor 
meer informatie.

https://www.museum.nl/nl/museumweek

https://www.museum.nl/nl/museumweek


Langstraat 43
 4196 JA Tricht

Tel.nr.: 06-29186052
www.adajaarsmapedicure.nl

Pedicure

Ada Jaarsma 

voor al uw nagel- en voetproblemen

- tevens voetverzorging diabetici
- behandeling volgens afspraak
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Kom in de kas bij 
Zachtfruitkwekerij van As

BERICHT – Zachtfruitkwekerij van As doet op 
zaterdag 25 maart de deuren van de kas open voor 
bezoekers. Een ieder is van harte welkom om tussen 
10.00-15.00 uur een kijkje te komen nemen, kennis 
te maken met de telers en uiteraard om de heerlijke 
aardbeien te proeven. De koffie staat klaar!
Zachtfruitkwekerij van As, Meersteeg 32c, Tricht. 

DDD-avond: Houden we droge voeten 
en nog veel meer waterthema's 

Weven en naaldvilten tijdens 
DDD-crea avonden

Bloesemfestival centrum 
Geldermalsen

GELDERMALSEN - Zaterdag 15 april is tussen 13.00-
20.00 uur het centrum van Geldermalsen 'the place to 
be' …. De ondernemersvereniging gastvrij Geldermalsen 
organiseert dan het #BLOESEMFESTIVAL met muziek, 
een #streekmarkt en #foodtrucks.

DORPSHUIS - Op 28 maart is de 
crea activiteit weven op 
spijkertjes. We hebben hiervoor 
abstracte voorbeelden en ook 
voorbeelden met een voorstelling. 
Heb je zelf een leuk idee voor 
weven met spijkers, breng het 
mee. Het is wel handig om je eigen 
hamer mee te brengen. Dat 
voorkomt dat je moet wachten. De 
activiteit kost 2 euro.
Op de crea van 11 april gaan we 
naaldvilten, dat is een manier van 
wol vilten waarbij geen zeep wordt 
gebruikt maar een naald met 
kleine weerhaakjes waardoor de 
wol gaat vilten. Je kunt daarmee 
veel verschillende dingen maken. 
Voorbeelden, ideeën en materialen

zijn aanwezig. Beiden avonden starten om 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Graag tot dan! 
Het crea-team.

DORPSHUIS - In de aanloop naar de 
Waterschapsverkiezingen heb je vast 
wel iets gelezen, gehoord of gezien over 
de noodzaak van aandacht voor het 
water en onze toekomst. Fragmentjes 
van een groter verhaal. Maar voor het 
héle verhaal over het water, over de 
waterkeringen, over droge voeten en 
over schoon water, is het zaak om 
dinsdagavond 4 april aanwezig te zijn 
bij de DDD-presentatie van Claudia 
van Ackooij. 
Onze toekomst en het water
Claudia vertelt enthousiast en 
gedreven over haar werk bij 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden in Houten. Geboren in Tiel, 
altijd in Rivierenland gewoond en 
sinds twee jaar in Tricht, geboeid 
geraakt door het water, het klimaat en 
de toekomst. De toekomst van ons 
land, van het klimaat en de impact er 
van op onze samenleving, de

economie, de bedrijven, de natuur 
en natuurlijk de toekomst van de 
huidige en komende inwoners van 
de waterrijke provincies dus..... ook 
van belang voor jouw leven met het 
water.
Over risico's, maatregelen en 
oplossingen
Zij neemt iedereen mee langs de 
wondere wereld van de 
waterkeringen, wat doen we met de 
dijken, wat zijn faalmechanismen, 
hoe zit het met de bever? Hoe 
worden de risico's in beeld

gebracht en hoe worden bijvoorbeeld 
overstromingskansen berekend? 
Kunnen we wel goed in de toekomst 
kijken? Wat gaat er in de komende 
jaren met de zeespiegel gebeuren 
door de klimaatverandering? Wat 
betekent dit voor de waterkeringen 
en de inrichting van Nederland? Hoe 
vertalen we onze zorgen rondom het 
water en onze verantwoordelijk 
heden voor een veiligere en 
gezondere wereld voor de komende 
generaties, naar de juiste 
maatregelen? Allemaal aspecten die 
in hun samenhang aan de orde 
zullen komen op die avond vol 
actuele zaken, met 
onderzoeksresultaten, foto's, 
filmpjes en.....natuurlijk met ruimte 
voor persoonlijke vragen en 
gedachten. 

Dorpshuis, dinsdag 4 april. 
Aanvang 20.00 uur, bar open 

vanaf 19.30 uur.
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Metamorfose van het wiel aan de Groeneweg 
GROENEWEG – De bomen in het parkje bij het wiel tussen de Lingedijk en Groeneweg zijn op zaterdagmiddag 11 
maart gerooid. Vanwege de ouderdom was het gevaar op afbrekende takken te groot geworden. 

De kap vond op de zaterdagmiddag plaats omdat dan voor het omleiden van het verkeer over de Lingedijk gebruik 
gemaakt kon worden van het parkeerterrein van Middelkoop. Er waren hiervoor verkeersregelaars ingezet. Een 
aantal jaren geleden was al een deel van de bomen gekapt, nu dus de laatsten. Het is voor velen wel even wennen 
aan deze verandering. Samen met inwoners en omwonenden wordt in het najaar de nieuwe aanplant aldaar 
opgepakt. 

Vervlogen tijden
Schaatsen op het wiel aan de Groeneweg in de jaren negentig van de vorige eeuw



- nieuwbouw - verbouw - renovatie -

HANS VAN DOORN BOUW

Middelweg 3a
4196 JG Tricht

Telefoon (0345) 57 63 10
Fax (0345) 580 557

PERFECTIE
voor een tevreden klant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Ben v.d. Bosch

apsalon

Lingedijk 118
4196 HD Tricht

0345-572635

www.kapsalonbenvandenbosch.com
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is op zoek naar jou! 
OPROEP - Al meer dan 10 jaar organiseren we in het Dorpshuis om de 
twee weken, van september tot in mei, een avond waarop een van de 
inwoners van ons dorp iets vertelt over haar of zijn beroep, hobby's, 
interesses of fascinaties. Dat zijn altijd bijzondere avonden. En soms zit 
er ook een avond bij met iemand van een regionale organisatie of een 
regio-overkoepelend initiatief. Allemaal de moeite waard en de ene keer 
meer voor die groep en de keer daarna weer voor andere inwoners. 
Om niet in herhalingen te vervallen, zijn we nu op zoek naar jou. Woon je 
in of vlakbij ons dorp en heb je een mooi verhaal over jouw werk, jouw 
hobby's of interesses, laat het ons weten. Een van ons bereidt de avond 
met jou voor en is er tijdens jouw DDD-presentatie ook bij. Meestal 
spreekt de gast zo'n 45 minuten vóór en een half uurtje ná de pauze met 
daarna nog wat tijd voor vragen en antwoorden. De avond is meestal rond 
een uur of 22.00 afgelopen. 
Ben jij nou bijvoorbeeld een van die inwoners die hier de laatste 10 jaar is 
komen wonen en zou je het leuk vinden om zo'n avond jouw activiteiten 
met meerdere inwoners te delen, geef het aan ons door. Het onderwerp is 
aan jou en dat kan van alles zijn. Weet je iemand anders die wij een keer 
zouden moeten uitnodigen omdat hij of zij zo'n podium verdient, stuur 
ons een berichtje via activiteitenteam@dorpshuistricht.nl en we nemen 
contact met jou /hem of haar op.

DORPSHUIS - Twee uur lang heerlijke vragen, veel verscheidenheid 
en vooral veel plezier tijdens de Pub Quiz van 7 maart. 
Spelbegeleidster Jiska Ton van Peters maakte er niet alleen een hele 
leuke avond van, zij had ook met veel zorg alle vragen voorbereid, 
opgebouwd rondom 'natuur, kleur en kunst'. Vragen over (kamer) 
planten, over kleuren, over liedjes met bloemen en kleuren, over 
kunstwerken en hun makers. Vragen over tijden dat sommigen van 
de deelnemers nog niet geboren waren, vragen over 'het nu' waar 
andere deelnemers weer minder van wisten. Een team met dames die 
blijkbaar heel veel wisten van kamerplanten, verraste met tien juiste 
antwoorden en staken daarmee die ronde ver uit boven de andere 
teams. Maar daarna waren er weer deelnemers die heel goed op de 
hoogte waren hedendaagse zangers en muziek en weer anderen over 
kunst en kunstenaars. Voor elk wat wils.
Een mooi evenwichtig geheel en met toch één duidelijke en opgetogen 
winnaar, een familie uit de Bulkstraat. Echt een leuke DDD-avond 
voor de vijf teams die er aan mee deden. Dankjewel beste Jiska. En 
....er zijn al afspraken met Jiska gemaakt voor een nieuwe Pub Quiz 
in het komende seizoen. Met haar voorbereidend werk en leuke 
presentatie had Jiska's Pub Quiz wel nog meer deelnemers verdiend! 
Dus....kijk er naar uit.
Het blijft na de coronaperiode toch nog wel moeilijk om weer mee te 
doen met de reguliere activiteiten in het Dorpshuis. Begrijpelijk 
misschien maar ... het zijn écht hele leuke en inspirerende avonden. 
Die DDD- en Crea-avonden! 
Ze staan altijd vermeld in de Dorpskrant. Kom dus wat vaker kijken 
en neem een vriendin, vriend of familielid mee. 
Jullie zijn welkom!

Wandel mee met het 
bloesemtochtje

BERICHT - Voor wie het leuk vinden om 
met oude bekenden en nieuwe 
kennissen een mooie wandeling te 
maken… Op vrijdagmiddag 21 april een 
niet al te lange (circa 10 km), - en 
daarom ook voor minder geoefende 
wandelaars goed te volbrengen – 
wandeling van Beesd naar Tricht, 
waarbij alle accent uiteraard ligt op de 
bloesem! We boemelen eerst van station 
Geldermalsen naar station Beesd. 
Onderweg een theepauze bij de 
Hoenderik. 
Aanmeldingen graag per mail, what's 
app of telefoon bij ondergetekende!
Ds. Henk Fonteijn

06-14230579/henkfonteyn@gmail.com

Wat weet jij van......? 
Geslaagde Pubquiz !

Knotboom 
BERICHT - Een knotboom is een boom die 
regelmatig geknot wordt op een bepaalde 
hoogte. Meestal gebeurt dit op zo'n twee 
meter stamhoogte. Door het regelmatig 
terugsnoeien ontstaat er na verloop van tijd 
op de stam een knoestige ' knot'.Knotbomen 
werden door de boer gepoot als grens
afscheiding en gebruikt als geriefhout. 
Afhankelijk van de dikte had dit hout 
verschillende toepassingen, brandhout, 
bezems en walbeschoeiing. Meestal is een 
knotboom een wilg, es, els of populier. Er 
komen ook knot- eiken, linden en 
haagbeuken voor, meestal op de drogere 
gronden. Oude knotbomen met holtes, 
bieden nestgelegenheid aan vogels.

Info en foto Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland

mailto:06-14230579/henkfonteyn@gmail.com


Bulkstraat 11
4196 AV Tricht
06-41203903

info@cdejonghinstallatietechniek.nl
www.cdejonghinstallatietechniek.nl

zinkwerk
dakwerk
water- en gasinstallaties
sanitair
centrale verwarming
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DORPSHUIS - Woensdagavond 7 
maart stond het menu van de 
Aanschuiftafel in het teken van de 
Franse keuken. Niet gelijk een 
makkelijke keuken omdat de 
Fransen best veel vlees in hun 
menu's opnemen en de keuken in 
het dorpshuis niet zomaar 70 
entrecotes of biefstukjes aan kan. 
Daarom hebben we toen gezocht 
naar andere gerechten. De 
Cassoulet en de Coq 'sans' vin met 
de Bonne Femme als 
hoofdgerechten, een kleurrijk 
plateau de crudités als entrée, de 
uiensoep met kaas als voorgerecht, 
en naast de Cassoulet en Coq 'sans' 
vin acht Franse quiches met en 
zonder vlees, ja, ook twee glutenvrije 
varianten en als toetje de crème 
brulée en vooral ook veel stokbrood.
Het was leuk dat er weer meer dan 
70 gasten waren die mee wilden 
eten. En dat is gelukt. Al die 
vrijwilligers uit het kook- en 
bakteam hebben weer hun best 
gedaan en na eerst voorproeven in 
de eigen omgeving, nu gelijk voor de 
Aanschuiftafel een gerecht 
aangeleverd. Niet één maar heel 
vaak twee!
Op de avond zelf hebben we er niet 
meer bij stil gestaan maar veel 
hulde aan de vrijwilligers die vaak al 
lang aan dit nu al twaalf jaar

Makerij Pasklaar 
BERICHT -Dorpsgenoot Tom Bijnagte werkt naast zijn baan als ingenieur 
werktuigbouw graag met zijn handen. Tom: “In mijn werkplaatsje achter het 
huis ben ik graag bezig met dingen opknappen, repareren of nieuw maken. Nu 
doe ik dit ook graag voor mensen uit het dorp of de regio.” Dit alles heeft geleid 
tot de opening van Makerij Pasklaar. Tom maakt nieuw huisraad op maat van 
gebruikt hout, past meubelen aan naar wens en repareert alles wat van hout 
is. 
De werkplaats is circulair opgezet: Tom werkt met gebruikte gereedschappen, 
draagt tweedehands kleding en kiest materiaal dat voorhanden is. 

Vrouwen van Nu
BERICHT - U wordt van harte 
uitgenodigd om mee te gaan 
naar de jaarlijkse RINGAVOND. 
woensdag 29 maart 2023.
Waar: De Betuwe poort, 
Kornelis van Wijnenstraat 1, 
4152 EG Rhenoy.
Vooruitblik: woensdag “19 april 
2023: de heer J. Kool over 
tuinonderhoud.

Van de Franse keuken naar de Hollandse Lente 

draaiende concept hebben meegewerkt. 
Als koker, bakker, salademaker, 
tafeldekker en afwasser, portier en 
barmedewerker. Speciale hulde was er 
voor Marijke en Ria die al 12 jaar lang 
alle affiches ontwerpen. Stuk voor stuk 
bijzondere plaatjes en eigenlijk meer 
dan de moeite waard voor een 
tentoonstelling. 

Wie weet! Hier hun net gemaakte 
affiche voor de tafel van 10 mei.Op 
10 mei gaat het hele team aan de 
slag met de Hollandse keuken 
rondom het thema “Lente”! 
En daar zijn nog wel wat 
uitdagende recepten voor te vinden. 
Wil jij ook een keer mee koken, 
mee bakken of mee helpen, laat het 
ons dan weten via 
aanschuiftafel@dorpshuistricht.nl 
want we kunnen altijd nog kokers, 
bakkers en helpers gebruiken. 
En....weet je een leuk en niet te 
duur adresje voor leuke en lekkere 
lente-groenten in ons dorp, laat het 
ons weten via dat zelfde mailadres.
Inschrijven kan ook via dat 
mailadres en dan uiterlijk op 2 mei 
aanstaande want op 
woensdagochtend 3 mei vergadert 
het team en maken we met z'n 
allen de boodschappenlijstjes, gaan 
we inkopen doen en aan de slag.
10 mei dus de Hollandse Lente en 
op zaterdag 24 juni (onder 
voorbehoud) dan de jaarlijkse 
barbecue buiten op het grasveld 
voor het Dorpshuis. Schrijf je in en 
kom met je gezin, buren, vrienden, 
alleen of met de hele straat. Met 
heel veel groeten en tot ziens aan 
de komende tafels!

De vrijwilligers van de 
Aanschuiftafel.

Tom bij een schouwombouw 
die gemaakt is van een 

afgedankt tafelblad

Tom: “Als je op het 
punt staat een 
massief houten tafel 
naar de AVRI te 
brengen, laat het 
even weten, dan 
maak ik er weer iets 
nieuws van”. Ook 
gebruikte schroeven 
en dergelijke zijn 
welkom. 

Open op afspraak: 
06-17058777 - 
Kerkstraat 10, 

Tricht -

 www.makerijpasklaar.nl



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

Wij zoeken nog een jonge en
enthousiaste collega!

Neem gerust contact
op met ons!

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!

Vereisten:
Rijbewijs, fysiek fit, communicatief vaardig,

goede uiterlijke verzorging, doorzettingsvermogen,
enige werkervaring is geen vereiste, wel een pré.



Dorpskrant Tricht
pagina 17 24 maart 2023

Nieuwbouw gemaal de Neust nu officieel geopend 

Gewelf
De steenmassa bij de ingang van de poort, is van de oude 
gewelfconstructie die gevonden is in de dijk. Deze constructie komt uit 
medio 1550-1570.

Vlnr: Mathieu Gremmen, Henk Drost, Otto van Verschuer 

BERICHT - Donderdag 9 maart werd na 
vijf jaar van voorbereidingen en 
werkzaamheden de nieuwbouw van 
gemaal de Neust in Tricht officieel 
geopend. Heemraad Mathieu Gremmen 
opende de Neust samen met de 
omwonenden Otto van Verschuer en Henk 
Drost.
Omwonenden belangrijk tijdens 
realisatie
De buurtbewoners hebben actief 
bijgedragen aan de realisatie van dit 
gemaal. Gezamenlijk is nagedacht op 
welke plek het gemaal gebouwd zou 
moeten worden en hoe deze eruit zou 
komen te zien. Deze nauwe samenwerking 
is erg goed geweest en heeft bijgedragen 
aan het succes aan dit project.
Feiten op een rij
Gemaal de Neust heeft nu een totale 
pompcapaciteit van 264 kuub water 
(oftewel 264.000 liter) per minuut.

Het gemaal kan zowel water in- als 
uitpompen. Gemaal de Neust draagt bij 
aan de waterhuishouding van een groot 
gebied in het westen van de Betuwe, tot 
aan Culemborg toe. Met dit gemaal kan 
het Waterschap de komende jaren in dat 
hele gebied de waterhuishouding optimaal 
beheren. 
Voor de vissen is een trap gemaakt om 
vanuit de Linge de Bisschopsgraaf op te 
kunnen zwemmen. 

Rijksmonument
Het oude gemaal is een Rijksmonument. Het heeft invloeden van de 
Amsterdamse school én het was een van de eerste door elektriciteit 
aangedreven gemalen. Tijdens de nieuwbouw is deze in zijn geheel 
weggehaald en weer teruggeplaatst en daarmee behouden gebleven;
De oude en vervallen terugslagklep van het oude gemaal, is nu in 
gebruik als broedplek voor de ijsvogel in de uiterwaarden;



pagina 18 24 maart 2023Dorpskrnt Tricht

750 jaar waterschappen in Rivierenland 
Op 15 maart kon er naast voor de Provinciale Staten van Gelderland ook voor het bestuur van het Waterschap 
Rivierenland gekozen worden. Dit waterschap is een van de 21 waterschappen in Nederland die zorgen voor veilige 
dijken, waterzuivering en voldoende water. Waterschappen zijn minder bekend maar bestaan al veel langer dan 
bijvoorbeeld gemeenteraden en Provinciale Staten. Dit jaar herdenkt het waterschap Rivierenland het 750-jarig 
bestaan.

Het Historisch Genootschap Tricht zocht het water(schap) op

1273
Op zondag 12 februari 1273 ontstond 
door toedoen van graaf Floris V van 
Holland het eerste 
waterschapsbestuur in het 
rivierengebied. In de eeuwen die volgen 
verandert alles. Met waterwerken als 
dijken en dammen, stuwen en 
gemalen. Rampen en oorlogen treffen 
het rivierengebied. Het waterschap is 
een van de oudste democratische 
bestuurslagen van Nederland. Met aan 
het hoofd de dijkgraaf (vergelijk deze 
functie met die van een burgemeester) 
die samen met heemraden 
(vergelijkbaar met de functie van 
wethouders) het waterschap bestuurt. 

Zij worden weer gecontroleerd door 
het algemeen bestuur van het 
waterschap (vergelijkbaar met een 
gemeenteraad). Waterschap 
Rivierenland is een samenvoeging 
van kleinere waterschappen, 
waaronder de Dorpspolder Tricht, 
die in 1926 nog verantwoordelijk 
was voor de bouw van het gemaal 
De Neust. 
Aanpassen
Dijkgraaf bij Waterschap 
Rivierenland is Co Verdaas. “Zo'n 
jubileum is alleen weggelegd voor 
wie de kunst verstaat om zich aan 
de passen aan veranderende 
omstandigheden. Water is nog 
steeds de constante factor, de 
uitdaging is nu anders.

Klimaatadaptatie, extreem weer, 
bodemdaling, kwaliteit van water 
en biodiversiteit, de druk op de 
ruimte. De strijd tegen water wordt 
een strijd om het water.”
Tussen de rivieren
Het werkgebied van Waterschap 
Rivierenland ligt tussen de grote 
rivieren, vanaf de Duitse grens tot 
aan Kinderdijk. Met aan de 
noordgrens de Nederrijn en de Lek 
en aan de zuidgrens de Maas. Ook 
de Waal stroomt door het gebied 
van Waterschap Rivierenland, net 
zoals de Linge. Ook de Biesbosch 
ligt in het werkgebied van 
Waterschap Rivierenland. Het 
werkgebied omvat maar liefst 26 
gemeenten. 

Activiteiten en evenementen
Het waterschap viert het 750-jarige jubileum dit jaar 
met diverse activiteiten en evenementen.
Bijvoorbeeld bij de bestuurswissel na de verkiezingen in 
maart, bij de Week van ons Water in mei, Open 
Monumentendag in september en rondom de Dag van 
de Duurzaamheid in oktober. 
Naast voor de dijken en sloten zorgt het waterschap ook 
voor de rioolwaterzuivering en (in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden) de polderwegen.
Kijk op waterschaprivierenland.nl/wat-is-er-te-doen 
voor meer informatie.
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Middeleeuwse weteringen in Tricht 
Tricht was waarschijnlijk al een nederzetting in de Romeinse tijd. Water is hier altijd van grote invloed geweest. 
Men woonde op de hoger gelegen delen waar men bij hoog water droog bleef. Lager gelegen delen (ook wel 
komgronden genoemd) werden vooral gebruikt voor de landbouw en grasteelt (voor hooi). Vaak waren deze niet 
goed te gebruiken omdat ze lang onder water stonden of overstroomden bij hoog water. Tot aan de zestiger jaren 
bevonden de meeste boerderijen zich dan ook in het dorp zelf en werd het vee zomers in de komgronden geweid. 

De ontginningsblokken in het 
nog lager gelegen komgebied 
dragen veelal namen met het 
bestanddeel 'hoeve'. 
Dit wijst op een ontginning in 
de Late Middeleeuwen, toen het 
gebruikelijk was ontginnings 
blokken uit te geven in een 
standaard hoevemaat. 
De namen 'Oude Hoeven', 
'Nieuwe Hoeven' en 'Over 
Hoeven' geven aan dat de 
ontginning gefaseerd heeft 
plaatsgevonden vanuit het 
zuiden richting het noorden. 
Op de laagste delen van de 
komontginningen, het slechts 
bruikbaar voor andere 
doeleinden, werden 
eendenkooien aangelegd. Deze 
zijn bijna allemaal verdwenen.
Bij Natuurbeleving De Leidsche 
Hoeven is een van die 
eendenkooien gerestaureerd.

Dorpspolder
Men probeerde wel het water zoveel mogelijk 
te sturen. Daarvoor werden dorpspolders 
opgericht. Ook in Tricht. Inwoners gingen met 
elkaar het water te lijf. Het was immers van 
levensbelang om te zorgen voor droge voeten. 
Het water diende zo snel mogelijk vanaf het 
land afgevoerd te worden naar de rivieren, 
zoals de Linge. Daarvoor werden er allerlei 
waterwegen gegraven. De Bisschopsgraaf 
stamt al uit het begin van de 14e eeuw. 
Molens en sluis
Ter hoogte van de Neust waterde de 
Bisschopsgraaf af op de Linge. Om het water 
naar de Linge te krijgen, lagen er twee molens 
in de wetering en een sluis bij de Neust. De 
Lage Molen lag iets ten noorden van de 
huidige spoorlijn. De Hoge Molen lag op de 
plaats waar de Laaggraafsche Wetering 
uitkomt op de Bisschopsgraaf. Die sluis 
kwam er nadat op 27 december 1558 het 
stadsbestuur van Culemborg samen met 
Buren en Beusichem besloot om op die 
locatie in de Lingedijk een sluis te bouwen. 
Het hele gebied ten noorden van de Linge had 
belang bij een goede afvoer van water. Om

De Bisschopsgraaf maakte in de 18e em 19e eeuw onderdeel 
uit van een trekvaart route tussen Culemborg en 

Zaltbommel. Deze wetering werd echter ook gebruikt om te 
schaatsen, zoals in januari 1997 toen de leerlingen van 
basisschool Op 't Hof schaatspret beleefden bij de Neust.

optimaal gebruik te kunnen maken van het natuurlijke verval werden deze weteringen over grote afstanden 
aangelegd. Ze konden vervolgens zonder een al te groot verval het water stroomafwaarts op de Linge lozen. De 
mogelijkheid van waterlozing op bepaalde punten op de Linge behoorde tot een recht, dat bijvoorbeeld in bezit was 
van een heer. Naast de Bisschopsgraaf, op de grens van Tricht en landgoed Mariënwaerdt, is dat ook de 
Hooglandsche Wetering op de grens van Tricht met Buurmalsen. 

Over Maat en Hoeve
Het gebied ten noorden van Tricht werd in 1832 aangeduid met Hoge Maat, Middel Maat en Lage Maat. Gebieden 
met namen met het bestanddeel 'maat' werden in de vroege Middeleeuwen vaak als aanduiding voor 
gemeenschappelijke hooi- en weidegronden gebruikt. Gebieden te nat voor andere doeleinden. 
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Presentatie Thema corsowagen Corsoclub Buurmalsen – Tricht 
“De Beste Zet” 

Alle Corso ontwerpen 
Zondag 2 april om 13.30 uur is de presentatie 
van de Corsowagen ontwerpen bij de Tielse 
Kleindieren Vereniging (TKV) aan de Bulkweg 
1 te Tiel. Tijdens deze middag hebben 
bouwers, leggers, vrijwilligers en partners van 
4-Stromenland de mogelijkheid om elkaars 
maquettes en ontwerpen te bekijken en deze, 
onder het genot van een drankje, met elkaar 
te bespreken. Om 14.00 uur geeft Laurens 
Verspuij, voorzitter, een korte vooruitblik op de 
editie van 2023. Rond 17.00 uur zal deze 
middag ten einde zijn.

Hulp gevraagd
Natuurlijk zijn wij continue opzoek 
naar mensen die met ons mee willen 
bouwen aan onze nieuwe wagen. 
Mensen die het leuk vinden om met 
metaal te werken (lassen, buigen, 
aangeven), hout-bewerking en/of 
piepschuimen en voor de zomer 
maanden papier-maché, verven, 
lijmen, plakken etc. Ook mensen die 
nog nooit hebben meegebouwd zijn 
van harte welkom. Meld je aan door 
een e-mailbericht te sturen naar: 
info@corsobuurmalsentricht.nl

BERICHT - Vrijdagavond 24 februari 
liep het dorpshuis “Ons Eigen Gebouw” 
in Buurmalsen vol met vrijwilligers, 
genodigden en overige belangstellenden 
om de onthulling van het thema en 
maquette van de nieuw te bouwen 
fruitcorsowagen voor 2023 bij te wonen. 
Namens de gemeente West Betuwe was 
de wethouder mw. Joke van 
Vrouwenerff aanwezig en waren er 
vertegenwoordigers van de Stichting 4 
Stromenland present.
Om 19:30 trapte de voorzitter van de 
Stichting Corsowagen Buurmalsen 
Tricht Arie Hakkert af met een korte 
inleiding van wat de activiteiten zoal 
waren geweest nadat het corsojaar 
2022 was afgesloten. Zo was aan de 
vrijwilligers van de stichting de uitvraag 
gedaan om ideeën aan te dragen voor 
een nieuw thema. Ook heeft het 
bestuur zich ingezet om extra financiële 
middelen te verkrijgen en is het huidige 
onderstel van de corsowagen 
gerepareerd en versterkt om ook het

nieuwe thema voor 2023 op te kunnen bouwen. Tevens verraste het 
bestuur de vrijwilligers met de aanschaf van fleecevesten voorzien van 
clublogo en tekst op de rug “Wagenbouwers Buurmalsen Tricht” om 
hiermee bij clubactiviteiten herkenbaar voor de dag te komen.
Presentatie
Hierna mocht Alfred Hogerdijk namens het ontwerpers collectief van de 
corsoclub het woord nemen en hij nam ons mee met een korte 
PowerPoint presentatie naar de onthulling van de naam van de nieuwe 
corsowagen ''De Beste Zet”. Dit zei de aanwezigen nog weinig, maar na 
het wegtrekken van het doek van de maquette stond daar een uitgedacht 
ontwerp bestaande uit een 4-tal schaakstukken die straks op het 
parcours van het fruitcorso in Tiel geflankeerd worden door een 11-tal 
figuranten die een heuse schaak partij uitbeelden.
Hierna nodigde Arie Hakkert alle aanwezigen uit om de maquette van 
dichtbij te bekijken en met elkaar de eerste indrukken te bespreken.

De gezonde podcast 
Podcastserie over opvoeden jonge kinderen

BERICHT – De GGD Gelderland-Zuid heeft een podcastserie gemaakt over opvoeden. De podcast is vóór en 
dóór ouders met een kind in de leeftijd vier tot twaalf jaar gemaakt. Zo geeft de GGD ouders op een 
laagdrempelige manier informatie en tips. De serie bestaat uit zes afleveringen waar drie onderwerpen aan bod 
komen: emoties uiten en bespreken, zelfvertrouwen, woedebeheersing en conflicthantering. De podcastmaker 
spreekt thuis aan de keukentafel met een ouder en kind. Zij vertellen hoe ze thuis, op school of elders omgaan 
met het onderwerp. Je hoort hoe andere ouders hiermee omgaan en krijgt tips van deskundigen. Het is te 
beluisteren op een zelf gekozen tijd en plek. De Gezonde podcast 'Ouder en kind: het gesprek over gevoel' is te 

beluisteren via   https://ggdgz.nl/podcast

https://ggdgz.nl/podcast


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 Chapeau Kindewerk Tricht
Netstraat 1a Pr. Johan Frisoplaats 3
4157 GT Enspijk 4196 AC Tricht

Fruitteeltbedrijf 
Bed & Breakfast

De Hoenderik 

en

 
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 
Lingedijk 180 Tricht

Tel.: 0345-576710 of 06-51130569
www.dehoenderik-tricht.nl
info@dehoenderik-tricht.nl

Water
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Bijeenkomst Prentbriefkaartverzamelaars in Dorpshuis

NL-doet in Dorpshuis 
DORPSHUIS – In heel Nederland werden op 10 en 11 maart 
vrijwilligersactiviteiten gehouden in het kader van NL-doet. Zo ook in ons 
dorp. In het Dorpshuis werd flink geklust, opgeruimd en schoongemaakt. 
Dank aan de inzet van de vele vrijwilligers. 
Foto's Ab Dinker

Open dag op de 
Leidsche Hoeven

BERICHT - De Leidsche Hoeven 
organiseert op zaterdag 29 april een 
open dag. Altijd al benieuwd geweest 
naar deze prachtige locatie op de 
Betuwe? Dit is uw kans! 
Wat kunt u verwachten?
Er zijn verschillende stands waar u 
allerlei producten kunt kopen. Ook 
krijgt u de gelegenheid om de Leidsche 
Hoeven van binnen en buiten te 
bekijken! Uiteraard kunt u rond 
etenstijd ook terecht voor een patatje 
met een snack. 
Wat voor producten worden er 
verkocht?
Producten uit de Bakkerij, Werkplaats, 
Atelier, Bezige Bij en Vlinderhof. Denk 
aan taart, houtproducten, jam, 
stoofperen en kaarsen. Ook zal er een 
themakraam staan. Het thema blijft 
nog een verrassing. Daarnaast nog 
verschillende stands met Playmobil, 
boeken, snoep, enz. Ook hoopt de 
Boekenplank uit Poederoijen er met 
een kraampje te staan. Kortom: voor 
ieder wat wils! Van harte welkom op 29 
april van 13.00-18.30 uur. Oude 
Hoevenseweg 8a, Tricht. 

BERICHT - Woensdag 29 maart vindt de 
jaarlijkse bijeenkomst plaats van de 
Betuwse Kring van 
Prentbriefkaartverzamelaars in het 
Dorpshuis in Tricht. Er staat o.a. een 
presentatie, samengesteld door Jaap de 
Kock uit Herwijnen op het programma. 
De titel is: ”Een fietstocht op de dijk van 
de Waal”. We passeren vijf dorpen: 
Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en 
Tuil. We komen langs steenfabrieken, 
pontjes, wielen, korenmolens en 
riviergezichten. Aan de hand van oude 
ansicht- en fotokaarten passeren we de 
vijf plaatsen. Na de presentatie is er 
volop gelegenheid om contacten te leggen 
met andere verzamelaars.  De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur, maar 
de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. 
Ervaringen uitwisselen
De doelstelling van de Betuwse Kring van prentbriefkaartverzamelaars is verzamelaars in staat te stellen om 
ervaringen uit te wisselen en kennis met betrekking tot het verzamelen van prentbriefkaarten te verdiepen. Dit 
toegespitst op topografische prentbriefkaarten in het algemeen, maar in het bijzonder van Betuwse steden en 
dorpen. Om deze doelstelling te bereiken organiseert de Betuwse Kring 1 x in het voorjaar een bijeenkomst, waar 
door middel van lezingen en presentaties verschillende aspecten van het verzamelen aan de orde komen. 
In het najaar wordt een verzamelaarsbeurs van prentbriefkaarten en topografische boeken georganiseerd.
Bulletin
Daarnaast verschijnt twee keer per jaar het bulletin Briefkaart. Briefkaart is het contactblad  voor leden waarin 
thema- artikelen en wetenswaardigheden met betrekking tot het verzamelen van prentbriefkaarten worden 

gepubliceerd. Voor informatie: Zwier van der Schagt, telefoon 0345-514446 / z.v.d.schagt@kpnplanet.nl

mailto:z.v.d.schagt@kpnplanet.nl


• (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

Voor al uw tuinwerkzaamheden bent u bij ons altijd aan 
het juiste adres

Een greep uit onze werkzaamheden

www.copiertuinen.nl - info@copiertuinen.nl
0638736830 - Tricht
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Volledige EHBO 
basiscursus in 

slechts 8 lessen in 
het voorjaar

BERICHT - In samenwerking met 
KNV EHBO-vereniging Buurmalsen-
Tricht, geeft de KNV EHBO-
vereniging Tiel in dit voorjaar een 
nieuwe basiscursus EHBO. In 8 
lessen op de woensdagavonden 
worden u de basisbeginselen van de 
EHBO Hulpverlening bijgebracht en 
afgerond met een gecertificeerd 
examen door het Oranje Kruis. Deze 
EHBO basiscursus volgt het laatste 
en meest geactualiseerde EHBO 
instructieboek deel 28 (augustus 
2021) van het Oranje Kruis. Op deze 
woensdagavonden, wordt u de basis 
beginselen van de EHBO 
hulpverlening bijgebracht, waarbij 
ook de kinder-EHBO, reanimatie en 
AED-gebruik aan bod komt.
Cursusdagen
De lessen vinden plaats in Tiel op 12, 
19 en 26 april, en 10, 17, 24 en 31 
mei, en 7 juni van 19.30 – 22.00 uur. 
Op 14 juni wordt het examen 
afgenomen door het Oranje Kruis.
De lessen vinden plaats in het 
verenigingsgebouw van de KTSM in 
Tiel, Cambier van Nootenlaan 5. Er 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar 
om aan deze cursus deel te nemen.
De kosten bedragen slechts € 199,=, 
inclusief boek en examen. Veelal 
vergoedt de ziektekostenverzekeraar 
de EHBO-cursus. Vraag dit vooraf na 
bij uw verzekeraar.
Voor iedereen
Deze cursus is voor iedereen 
geschikt, zowel uit het bedrijfsleven, 
scholen, sportverenigingen, 
buurtverenigingen, kinderopvang, 
andere maatschappelijke 
instellingen, maar ook voor 
individuele deelnemers (ouders, 
grootouders, enz). Wilt u niet 
hulpeloos langs de kant staan bij een 
ongeval (thuis, onderweg naar school 
of werk), dan is dit dé kans om je 
EHBO-diploma te kunnen halen.
Contact
Heeft u interesse, neem dan contact 
op met het secretariaat van de KNV 
EHBO-vereniging Tiel (mevr. A. van 
Doesburg) via de website www.ehbo-
tiel.nl en e-mail ehbo-
tiel@outlook.com
U kunt ook haar bellen onder 
nummer 0344-846949. Graag zien 
wij uw aanmelding met 
belangstelling tegemoet.
EHBO Afdeling Buurmalsen-Tricht.

One Love bij VVTricht 
Voetbal is van iedereen

VOETBAL - Op 21 maart was de Internationale dag tegen racisme en 
discriminatie. De KNVB vroeg hier samen met het betaald voetbal, 
amateurvoetbal, zaalvoetbal, schoolvoetbal, e_voetbal en de nationale teams 
aandacht voor in en rondom het speelweekend van 17/18/19 maart. Met 
OneLove spreekt het voetbal zich sinds 2020 uit vóór verbinding en tegen 
racisme en discriminatie. Het is een belangrijke boodschap die het DNA van 
het voetbal raakt: voetbal speel en beleef je altijd samen. De liefde voor het 
voetbal brengt miljoenen mensen bij elkaar. Racisme en discriminatie 
sluiten mensen uit en staan dus haaks op waar het voetbal voor staat.
Speciaal voor dit weekend heeft de KNVB een OneLove-vlag laten maken. 
Ook bij VVTricht wapperde zaterdag 18 maart de vlag waarmee VVTricht 
aangeeft dat bij hen iedereen welkom is, ondanks verschillen in kleur, 
afkomst, geloof, seksuele voorkeur en genderidentiteit.
Lees meer informatie over OneLove op : www.onelove.football

Videobanden RTV Betuwe gedigitaliseerd 
Bij het Regionaal Archief Rivierenland in te zien op de studiezaal 

BERICHT - De regionale omroep RTV Betuwe stopte in 2018 met 
uitzendingen. Het archief van de omroep en de voorgangers Loko en 
Stichting Lokale Omroep Geldermalsen en Omstreken is ondergebracht bij 
het RAR. Dit behelst ook 244 videobanden van uitzendingen. Een selectie 
van 30 banden is nu gedigitaliseerd en in de studiezaal van het RAR ter 
inzage. Het zijn beelden uit de periode 1980 – 2000 van de gemeente Buren 
en de toenmalige gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Op de website van 
het RAR vind je bij toegangsnummer 1638 per band de onderwerpen die er 
op te zien zijn. Het archief van de omroep heeft toegangsnummer 2154 en 
gaat over de jaren 
1985-2004. Er is ook 
archief bewaard van 
LOGO-radio dat in 
1988 startte en voort
kwam uit het voor-
malige piratenstation 
Lingeradio.  
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Werkzaamheden langs 
het spoor

BERICHT - ProRail gaat dit jaar nog op meerdere 
plaatsen langs het spoor geluidsschermen en 
raildempers aanbrengen op locaties waar de 
geluidsnorm voor treinverkeer wordt overschreden. Het 
gaat om in totaal 477 meter geluidschermen van 1 
meter hoog, gemeten vanaf de hoogte
van de spoorstaven. Dit verspreid over drie locaties: 
Nieuwe Graafsteeg/Oude Hoevenseweg,  
Brugsteeg/Broeksteeg en Broeksteeg/Ganzenpanweg. 
Op twee van deze locaties worden op een later moment 
ook nog raildempers geplaatst. Het is helaas niet 
mogelijk om de werkzaamheden van de 
geluidschermen en raildempers tegelijk uit te voeren.
Beschermen van heikikkers
Uit onderzoek blijkt dat er heikikkers aanwezig zijn in 
de buurt van de werklocatie Nieuwe
Graafsteeg/Oude Hoevenseweg. De heikikker is een 
beschermde diersoort. Daarom treft PorRail passende 
maatregelen voordat gestart wordt met de 
werkzaamheden. Het werkgebied wordt gemaaid 
voordat de kikkers vanuit de sloot aan land komen. 
Daarna worden er voor de heikikker amfibieschermen 
geplaatst. De kikkers die zich bevinden op de 
werklocatie worden vervolgens onder begeleiding van 
een ecoloog verplaatst naar een veilige omgeving buiten 
de amfibieschermen. Na afronding van de 
werkzaamheden wordt er nieuw gras gezaaid en 
worden de amfibieschermen weer verwijderd zodat de 
kikkers kunnen terugkeren.
Wat wanneer
Nieuwe Graafsteeg/ Oude Hoevenseweg start medio 
april 2023 Plaatsen geluidschermen
Brugsteeg/ Broeksteeg start begin mei 2023 Plaatsen 
geluidschermen
Broeksteeg/Ganzenpanweg start medio mei 2023 
Plaatsen geluidschermen
Nieuwe Graafsteeg/Oude Hoevenseweg start medio 
september 2023 Plaatsen raildempers
Brugsteeg/ Broeksteeg Start medio september 2023 
Plaatsen raildempers

Vieringen Stille Week en Pasen 
(Protestantse Gemeente)

KERK - In de Sint Pieterskerk worden door de 
protestantse gemeente in de Stille Week vanaf woensdag 
5 april dagelijkse vieringen gehouden. 
Avondgebed
Op woensdagavond 5 april om 19.30 uur een kort 
avondgebed o.l.v. Hannie van Noord, met als thema: zalig 
de vredestichters. Voor iedereen die dat wil is er 
voorafgaand daaraan om 18.00 uur een eenvoudige soep 
en broodmaaltijd in de Belder. Opgaven daarvoor bij ds. 
Henk Fonteijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Witte Donderdag
Op donderdagavond 6 april om 19.30 uur, de zg. Witte 
Donderdag, is er een dienst van Schrift en Tafel met 
medewerking van de Zanggroep Tricht o.l.v. Tjitske 
Kwakkel. 
Goede vrijdag
Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, een kruiswegmeditatie, 
waarin de Johannes-passie gelezen wordt, afgewisseld 
met beelden van de veertien staties van de kruisweg en 
passende muziek en zang.
Ontmoeting op zaterdag
Op zaterdagavond 8 april is iedereen vanaf 20.00 uur 
welkom in de kerktuin voor een ontmoeting rond de 
vuurkorf. Om 21.00 uur vangt de Paaswake-viering in, 
wederom met medewerking van de Zanggroep Tricht. In 
deze lezing wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht 
waaraan alle kerkgangers hun eigen lichtje ontsteken. 
Een zevental belangrijke Bijbellezingen, afgewisseld met 
zang en muziek, vormen de hoofdmoot van deze viering.
Paasmorgen
Op de Paasmorgen is er om 08.00 uur voor alle 
liefhebbers (wel even tevoren opgeven bij Janny van Eck, 
jnvaneck@upcmail.nl) een uitgebreid ontbijt in het koor 
van de kerk. Daarna vieren we Pasen in de kerk, met 
muzikale medewerking van Sanne Jaspers, trompet en 
Tom Bijnagte, orgel. 
Welkom
Voor alle vieringen en andere activiteiten geldt: iedereen 
is welkom, ook als u geen lid van de protestantse 
gemeente bent. Meer informatie bij ds. Henk Fonteijn

Tel. 06-14230579, henkfonteyn@gmail.com

Uitnodiging - de Sint Pieter in woord en beeld 
OPROEP - De commissie 'Kunst in de Sint Pieter' hoopt 
het komend voorjaar een unieke expositie te 
organiseren onder de noemer: 'de Sint Pieter in woord 
en beeld'. Wij nodigen dorpsgenoten (en allen die zich 
met ons dorp en met het kerkgebouw verbonden voelen) 
uit om de mooie Sint Pieterskerk, of een onderdeel 
daarvan, in beeld te brengen. 
Dat kan met olieverf, textiele werkvormen, een foto, een 
collage, een aquarel et cetera. 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', of in een kort verhaal. 
Van alles is mogelijk, mits het kerkgebouw er een 
duidelijke rol in speelt.
Van diverse kanten hebben we intussen reactie 
ontvangen en het ziet ernaar uit dat we, te beginnen op 
de Stiefbeenmarkt op 13 mei, een mooie expositie in het 
koor van de kerk kunnen aanbieden. De uitdaging staat 
nog altijd! Tot half april is er gelegenheid om uw 
bijdragen in te leveren. Neem daartoe even contact op

met een van de leden van de commissie 'Kunst in de 
Sint Pieter'. Hannie van Noord, Geertje Lentink, 
Machteld de Bruijn, Sjaan Roetman, Henk Fonteijn

mailto:henkfonteyn@gmail.com


 Douglas houtbouw tegen betaalbare prijzen! 

 
Vanaf heden leveren wij ook glazen schuifwanden 

voor uw overkapping, eventueel met montage

 www.brukohandel.nl

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

65 jaar Spelweek Tricht-Buurmalsen
BERICHT - Dit jaar vieren we 65 jaar Spelweek Tricht Buurmalsen, de 
datum voor de inschrijfavond is bekend! Op 2 juni 2023 van 19:00-20:00 
vindt de inschrijfavond plaats in het dorpshuis in Tricht. Kinderen uit 
Tricht & Buurmalsen hebben voorrang om mee te doen. Kom je uit 
Geldermalsen of een ander dorp in de omgeving? Geen probleem, jullie 
mogen je ook inschrijven! Jullie ontvangen na de meivakantie het 
inschrijfformulier op school. Daarna komt die ook op onze Facebook en 
Instagram te staan. Het inschrijfgeld is 50 euro en kan alleen betaald 
worden via de pin. Contant betalen is helaas niet mogelijk. 
Tot 2 juni allemaal!

Update weggeefkast 
BERICHT - Er is nu belangstelling 
voor conserven en groenten. Verder 
is t aanbod redelijk in evenwicht 
met de behoeftes. Namens de 
betrokkenen dank voor uw bijdrage.

Melden
heel eenvoudig 

BERICHT - De laatste tijd krijgt 
de gemeente veel meldingen via 
de BuitenBeter-App. Dit is een 
landelijke meldingsapp waar de 
gemeente West Betuwe niet bij 
aangesloten is. Melden of iets 
stuk is of niet goed werkt in de 
leefomgeving? Geef het door en 
de gemeente gaat aan de slag 
om het op te lossen. Melden kan 
eenvoudig via de Avri-app. Te 
downloaden via de Google Play 
of de App Store. Melden kan ook 
via 
www.westbetuwe.nl/meldingen-
openbare-ruimte

BERICHT - Wat is het alweer een 
poos geleden – het eerste Running X-
mas Dinner Tricht, afgelopen 
december. Echt het eerste? Dat niet 
helemaal…. Al vele jaren werd vanuit 
de Sint Pieter iedere vrijdag voor de 
kerstvakantie een Running X-mas 
Dinner georganiseerd voor de 
kerkelijke jeugd vanaf tien jaar. 
Maar: de afgelopen jaren is het 
aantal jeugdigen in de kerk 
behoorlijk afgenomen. Daardoor 
kwamen we op het idee om een diner 
te organiseren voor alle 
gemeenteleden. Vanuit dát idee 
ontstond het plan om het voor het 
hele dorp te organiseren. 

En zo kwam het dat er in december van 
een voorgerecht bij Trichtenaren thuis 
genoten kon worden, waarna het 
hoofdgerecht weer op een ander adres 
genuttigd werd, onder andere bij het voor 
ieder bekende Koetshuis (zie foto's). 
Zoals we voorgaande jaren ook deden, 
was er voor het nagerecht een feestelijk 
toetjesbuffet ingericht in de Belder. Ook 
dit jaar hadden de 'toetjesdames' Nel 
Wierks, Corry van Burk en Janny Kievit 
weer goed hun best gedaan. Met zo'n 26 
mensen kijken we terug op een zeer 
geslaagde avond, die hopelijk de eerste 
was van een nieuwe Trichtse traditie! 

Elina van Eeuwijk – Jacqueline de Niet – 
Francis van Tilburg





Vrijdag 24 maart: Dorpshuis, 20.00 
uur. Spelletjesavond ook voor kaarters
Zaterdag 25 maart: 
Zachtfruitkwekerij van As, 10.00-
15.00 uur Kom in de kas
Zaterdag 25 maart: Dorpshuis, 
20.30-02.00 uur. Swingin Tricht 
Lentefeest
Zondag 26 maart: 02.00 uur. Ingang 
Zomertijd
Zondag 26 maart: Kerk 10.00 uur 
(Protestante gemeente Tricht) ds. Henk 
Fonteijn en om 14.30 uur (Hervormde 
gemeente Maranatha) en 19.00 uur 
ds. J.C. de Groot uit Dordrecht
Dinsdag 28 maart: Kerk, 20.00 uur. 
Meet & greet regiokoor Shyr
Dinsdag 28 maart: Dorpshuis, 20.00 
uur. Crea-avond
Woensdag 29 maart: Dorpshuis, 
10.00-12.00 uur. Koffieochtend
Woensdag 29 maart: Dorpshuis, 
20.00 uur. Bijeenkomst 
Prentbriefkaartverzamelaars
Zaterdag 1 april: Dorpshuis, 15.11 
uur. Optreden themaorkest OZOD en 
Jeugdcircus Pippin
Zondag 2 april: Kerk 10.00 uur 
(Protestante gemeente Tricht) ds. Henk 
Fonteijn en om 14.30 uur (Hervormde 
gemeente Maranatha) 
Dinsdag 4 april: Dorpshuis 20.00 
uur. DDD Onze toekomst en het water 
door Claudia van Ackooij
Donderdag 6 april (Witte 
Donderdag): Kerk 19.30 uur 
(Protestante gemeente Tricht) ds. Henk 
Fonteijn 
Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag): Kerk 
17.00 uur (Hervormde 

gemeente Maranatha) ds. J.N. 
Zuijderduijn uit Zuilichem en om 
19.30 uur (Protestante gemeente 
Tricht) ds. Henk Fonteijn
Zaterdag 8 april: Kerk 22.00 uur 
(Paaswake Protestante gemeente 
Tricht) ds. Henk Fonteijn
Zondag 9 april (Pasen): Kerk 10.00 
uur (Protestante gemeente Tricht) ds. 
Henk Fonteijn en om 14.30 uur 
(Hervormde gemeente Maranatha) ds. 
A. van Zetten uit Bennekom en om 
19.00 uur ds. P. Vroegindeweij uit 
Kootwijk
Dinsdag 11 april: Dorpshuis, 20.00 
uur. Crea-avond
Woensdag 12 april: Dorpshuis, 
20.00 uur. Crea-avond
Woensdag 12 april: Klokhuis Beesd, 
19.30-21.00 uur. Inloop 19.00 uur. 
Alzheimer treftpunt.
Zaterdag 15 april: Centrum 
Geldermalsen 13.00-20.00 uur.

Agenda

oud papier 
Dinsdag
4 april

Deze dorpskrant is mede mogelijk 
dankzij de volgende donateurs
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Bloesem Festival
Zondag 16 april: Kerk 10.00 uur 
(Protestante gemeente Tricht) Dina 
van Dijk uit Asperen en om 14.30 
uur (Hervormde gemeente 
Maranatha) ds. L. Hak uit 
IJzendoorn en om 19.00 uur ds. 
M.A. van den Berg uit Groot-
Ammers
Dinsdag 18 april: Dorpshuis 20.00 
uur. DDD-avond
Woensdag 19 april: Dorpshuis, 
20.00 uur. Crea-avond
Woensdag 19 april: Dorpshuis, 
19.45 uur. Vrouwen van Nu met 
gastspreker Joost Kool
Vrijdag 21 april: 
Bloesemwandeltochtje
Zondag 23 april: Kerk 10.00 uur 
(Protestante gemeente Tricht) ds. 
Henk Fonteijn en om 14.30 uur 
(Hervormde gemeente Maranatha) 
ds. G. Herwig uit Hoge Hexel
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