




Aan de oever, in het zand



De overkant komt steeds dichterbij

Van het voetveer tussen Beuningen en Slijk-Ewijk wordt in het zomerseizoen 
druk gebruik gemaakt. Voor fietsers en voetgangers verbindt het beide oevers 
van de Waal en daardoor zijn onze beider gemeenten weer dichter bij elkaar 
gekomen. Sinds 2015 brengt ook Theater Over & Weer de overkant dichterbij. 
Voor de derde keer op rij wordt de Waal in de junimaand, op de midzomer-
avonden, met verhalen, muziek en theater tot leven gewekt. Theater Over 
& Weer is ontstaan met medewerking van de Historische Kring Oosterhout, 
Slijk-Ewijk, Valburg e.o. en de Stichting ter Bevordering Historisch Besef 
Beuningen. Zo worden de verhalen van beide zijden van de rivier vertolkt, 
en maakt het publiek een unieke tocht naar de overkant. 

Aan de hand van speciaal geschreven muziektheaterscènes beleeft het 
publiek het leven op en langs de rivier: over de steenovens, de boomgaarden, 
de strijd tegen het water en het leven van de veerman. En dat wordt allemaal 
gemaakt door de bewoners van onze dorpen zelf. De acteurs, koorleden, 
muzikanten en andere artiesten komen uit de dorpen van beide gemeenten. 

Zo heeft Theater Over & Weer een nieuwe traditie in het leven geroepen 
waarmee banden worden gesmeed die ver over de rivier heen reiken. Wij 
wensen u veel plezier bij de voorstelling Aan de oever, in het zand, en hopen 
dat dit locatietheater nog vele jaren in onze gemeenten kan blijven varen. 
Wij kunnen op basis van eigen ervaringen een bezoek van harte aanbevelen.

Carol van Eert    Toon van Asseldonk
     Burgemeester van OverbetuweBurgemeester van Beuningen



Verlangen naar de horizon

Het begon met een idee: locatietheater aan weerszijden van de Waal, met 
een hoofdrol voor de rivier en het voetveer. Het publiek reist met het 
voetveer naar de andere oever en weer terug, en beleeft onderweg 
verhalen van de streek, de rivier, de dijken en de mensen die er wonen 
en werken. Zo werd Theater Over & Weer geboren. 

De rivier lijkt zo gewoon, maar als je goed kijkt, zie je dat het landschap 
voortdurend verandert. De kleuren bewegen, patronen verschuiven en 
stromingen zoeken telkens een nieuw pad. De Waal is al een kijkspel op 
zichzelf. Op zes midzomeravonden in juni voegen wij daar theater aan toe: 
muziek en verhalen die vertellen over het leven op en langs de rivier. 
Historische en nieuwe verhalen langs de Waal, in het levende decor van 
rivier, weer en wind. Want aan de oever liggen vreemde dingen in het zand. 
Aanspoelsels van de schepen, touwen die van het dek zijn gewaaid. 
Geheimzinnige voorwerpen van stroomopwaarts, uit Duitsland of zelfs 
uit de Zwitserse bergen. Aanspoelsels met een historie en een verhaal. 

Aan de oever, in het zand neemt het publiek mee op reis van dijk naar dijk. 
Muziektheater met nieuwe vertellingen die gemaakt en gespeeld worden 
door de inwoners van de dorpen in de Betuwe en het Land van Maas en Waal. 
Over de veerman met zijn tragische verlangen naar de zee, over de fruitoogst 
in de boomgaard, over een uit de hand gelopen kampeervakantie en over de 
stoutste dag van het jaar. 

Na Waalverhalen in 2015 en Verlangen naar de Overkant in 2016, 
presenteren wij in juni 2017 onze nieuwe locatievoorstelling Aan de oever, 
in het zand. Op theaterreis naar de overkant. Monster aan op de veerboot, 
steek van wal en laat je meevoeren op de stroom. En als je op het dek staat 
en je ziet in het westen de zon in de rivier ondergaan: daarachter ligt de zee. 

Rob Hoekstra, artistiek leider Theater Over & Weer
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De kus onder de Bellefleur

In de oogsttijd plukt iedereen mee. Met ladders en kistjes, 
manden en fruit, fruit, fruit! In de boomgaard is het één en 
al gezang en vrolijkheid. Ook Sterappeltje en de Zeven Heer-
tjes plukken mee. Totdat er iets vreselijks gebeurt, met een 
hoofdrol voor de appel. Komt de Prins op tijd om Sterappeltje 
te redden? En hoe moet het dan met De Liefde? 

Tekst: Rob Hoekstra
Regie: Yvette Tijmes
Compositie en dirigent: Leontien Bruinsma

Spelers: 
Alie van Bennekom, Harmke Borkent, John Blom, 
Lars Jansen, Suzanne Kerlen

Koor:
Anita Jaspers, Annemieke Ruisch, Carla Lenselink, Chris Raats, Chris Zaad, 
Fieke van Dam, Francien Hof, Francis Raats, Frans van Dam, Hans Saris, 
Harrie Janssen, Hetty Akkerman-van Kleef, Ineke Degen, Jacqueline 
Hooimeijer, Jan Baron, Jolande Cornelisse, Kitty Crum, Lidy Werson, 
Marga Wanders, Marian van Putten, Marianne Groot, Mary Jansen, 
Steiny Boone, Tineke Wattel, Trudy Blom, Vera ter Horst
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De Visser, de Man

Vera en Nel zijn hartsvriendinnen. Ze zijn allebei hun drukke 
stadse leven, hun gezin en hun man-op-de-bank spuugzat. 
Ze gaan er samen een weekendje tussenuit. Op vakantie naar 
Slijk-Ewijk! Daar staat aan de oever van de Waal een roman-
tische kampeerwagen op hen te wachten. Heerlijk: een heel 
weekend zonder kinderen en echtgenoten. Maar wat zit daar 
in het gras? Een visser, een man! 

Tekst: Erik Bok en Rob Hoekstra
Regie: Erik Bok
Muziek: Marian van Ziel

Spelers: 
Anita Witteveen, Lisette van Elferen-Verwey

Figuranten: 
Gert Slijkhuis, Robin Wyers, Henk van der Sluis, 
Andy Matthijsen, Huub Albrechts, Reinout Walraven
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De Overtocht

Theater Over & Weer steekt de rivier over naar de onbekende 
overkant. Varen op de Waal met de wind in je haren. De zon 
zien ondergaan in de rivier. De overtocht over de Waal met 
het veerbootje H4 De Weerder is al een belevenis op zich.
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Op de kermis

Het is kermis in het dorp: de enige dag in het jaar dat alles 
mag wat de rest van het jaar niet mag. De stoutste dag van 
het jaar. Het hele dorp is op de kermis. En daar duikt opeens 
Liva op. Een onbekend meisje. Van de overkant! Zij heeft een 
magische uitwerking op de jongens, en zet het leven in het 
dorp op zijn kop. 

Tekst: Ilse Schaminée en Rob Hoekstra
Regie: Ilse Schaminée
Muziek: Klif Eastwoord Singers
Dirigent: Geerten Piek

Spelers: 
Frans Geerink, Hans Huisman, Robin Jansen, Karin Martens-Nieman, 
Leonie Roelofs, Margreet Hoefnagel, Petra Munsterman, Mariëlle 
van Hulst

Koor: 
Charlotte van Hooijdonk, Truus Hutten, Berthe Udo, Carla Peek, Noortje van 
Mosselveld, Milou Kouwijzer, Carla Nij Bijvank, Ingrid Kisman Mariëlle van 
Hulst, Sientje van den Heuvel, Brigitte Nuij, Kristel Bongers, Odilia Kortsmit, 
Angela van Luyn, Jacintha Daniëls, Patricia Jaspers, Steffi Houben, Bep de 
Weijer, Glenn Martis, Henk Middendorp, Henk Dijkstra, Ron van Battum, 
Ronald Arp, Wim Vink
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Het vertrek van de veerman

Aan de oever, in het zand staat een vrouw met smartelijk ver-
driet. Haar man, de veerman, heeft de trossen losgegooid. Hij 
is langs de waterlijn vertrokken, in de richting van de zee. Ver 
weg naar de oceaan, naar verre continenten en avonturen. 
Komt hij ooit weerom? Zijn vrouw weent, en de passagiers 
aan de oever weten niet wat ze moeten doen. De overkant is 
verder weg dan ooit. 

Tekst: Dirk-Wim In ’t Hof, Pieter van Terheijden en Rob Hoekstra
Regie: Pieter van Terheijden
Arrangement: Dirk-Wim In ’t Hof en Pier Borkent
Dirigent: Ido Borkent

Ensemble: 
Muzikanten van Muziekvereniging Con Amore Oosterhout & ULTO Winssen: 
Arja Bruinsma, Bea Aalmers, Christa Bos, Harry van t Hoofd, Henk Tromp, 
Irene van Balken, Jules Koperberg, Kirsten van Vugt, John Berns, Maartje 
Vens, Mathieu Tromp, Michel Kersten, Toon Ambrosius, Ido Borkent

Spelers: 
Bob Klaver, Marjolijn Smeets, Patricia van der Heijden

Figuranten: 
Johan Bouwman, Els Saris, Kees Claassen, René Olssen, Pia Roelofs
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Toekomstplannen Theater Over & Weer

Theater Over & Weer maakt alweer plannen voor de volgende jaren. 
In 2018  willen we meedoen met het Erfgoedfestival Gelderland, 
dat eens in de drie jaar wordt gehouden. Het thema is Gelderland 
Grensland, en dat past uitstekend bij de rivier De Waal. Ook zijn er 
plannen voor een winterfestival met verhalen van de herfst en de 
winter, de strijd tegen het water en het leven op de rivier in de barre 
wintermaanden. 

Volg de voorbereidingen op Theateroverenweer.nl
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Over Theater Over & Weer

Met theater, verhalen en muziek verbindt Theater Over & Weer de 
noord- en zuidoever van de Waal met een hoofdrol voor de rivier, 
landschap en cultuurhistorie. Uniek is dat de theatermakers en muzikanten 
de verhalen van cultuurhistorie en erfgoed vertalen naar hedendaagse 
vertellingen, in een fris jasje dat past bij deze tijd. Het rijke 
verenigingsleven in de dorpen wordt erbij betrokken: muziek-, toneel-, 
dans- en historische verenigingen. Theater Over & Weer slaagt erin veel 
lokale energie los te maken. Vele vrijwilligers uit de dorpen maken de 
voorstellingen, ze worden daarbij begeleid door professionals. 
Zo ontstaat een sfeer van ‘leren van elkaar’, wat een impuls geeft aan 
kwaliteit van de amateurkunst in het Rivierengebied.  

Bestuur Stichting Theater Over & Weer:
Jan Hein Hoftijzer, voorzitter
Frits Witjes, secretaris
Pia Roelofs, penningmeester

Uitvoering:
Rob Hoekstra, artistiek leider
Dagmar Kroezen, productieleider
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Achter de schermen

Theater Over & Weer dankt alle mensen die achter de schermen 
meewerken voor hun inzet tijdens de voorstellingen en de lange 
intensieve voorbereidingen van Aan de Oever in het zand. 
Zonder hun enorme inzet was dit project niet tot stand gekomen. 
De verslagen op de website laten maar een fractie zien van het vele 
werk dat zij verzetten. 

Klusteam:  
Bert Geerink, Jarco Hooijmeijer, Martijn Hooimeijer, Kees Claassen

Fotografie / video:  
Nienke Peters van Ton, Wil Teunissen, Harmke Borkent en Marcel Willems

Campagnebeeld en drukwerk:  
Marcel Willems

Gidsen en andere ondersteunende taken:  
Yvonne Gilsing, Stef Perry, Ton Arts, Ton van den Berg, Kees Claassen, 
Jarco Hooimeijer, Martijn Hooimeijer, Bert Geerink, Adriaan Maters, 
Liesbeth van de Wardt, Wendy Stalpers, Greet Geerink, Marian van 
Belkom, Gert-Jan ter Horst, Bert Wolters, Ceciel van Balen, Roelien 
Elgersma, Ad Verbunt, Tiny van de Brant, Len van Lin, Krijno Horlings, 
Henny van Daalen, Marja Eeuwes, Jos Eeuwes, Rianne Blom
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Aan de oever, in het zand is mede 
mogelijk gemaakt door

Staatsbosbeheer, Free Nature, Rijkswaterstaat, Dorpshuis Beatrix, 
Het Dijkmagazijn Beuningen, Galerie 1400, Hofstee De Zwaluw, 
Landwinkel De Grote Doorn, Uit®waarde, Historische Kring Oosterhout, 
Slijk-Ewijk, Valburg e.o., St. ter Bevordering Historisch Besef Beuningen, 
123 Printservice Beuningen
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Weten wat voor plannen we voor 2018 hebben en daarna? 

Volg ons dan op Theateroverenweer.nl


