Maartensdiner in de De Grote Aak

Trots zijn we in Zaltbommel op de vrijwilligers van Eetpunt De Grote Aak. Dankzij hen is er iedere werkdag voor
jong en oud een heerlijk diner tegen een geringe prijs. Op
maandag 11 november wordt een speciaal Sint-Maartens
vier-gangen-menu geserveerd voor slechts 10 euro. Men
is van harte welkom om gezellig te komen eten. Reserveren noodzakelijk.(17.00 uur-19.00 uur)
Info: www.degroteaak.nl

Mantelzorgpenning 2019

In de Sint-Maartensweek krijgt een bijzondere mantelzorger de mantelzorgpenning 2019 uitgereikt.
Dit jaar geschiedt dit op een van de speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers in een van de dorpen in
de Bommelerwaard. Het is nog een geheim aan wie de
burgemeester de Mantelzorgpenning zal uitreiken.

Dag van de mantelzorg

In de Sint-Maartensweek organiseert Stichting Welzijn
Bommelerwaard de Dag van de Mantelzorg. Inwoners
die voor een naaste zorgen worden hiervoor van harte
uitgenodigd. Vele mensen in de Bommelerwaard zorgen
langdurig voor een ander. Vaak combineren ze dat met
een betaalde baan. Stichting Welzijn Bommelerwaard zet
mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje tijdens de Dag van
de Mantelzorg. Dit jaar is gekozen voor meerdere bijeenkomsten op verschillende dagen in verschillende dorpen
van de B’waard. Geregistreerde mantelzorgers krijgen een
persoonlijke uitnodiging. Anderen dienen zich tijdig aan te
melden.
Aanmelden bij: mantelzorg@welzijnbommelerwaard.nl

de kerk ontvangt men een pelgrims-stempel. Tijdens de
tocht kan men de kerken bewonderen en is er ook ruimte
voor rust en bezinning in de vorm van bijv. een muzikaal
moment. Wanneer men de stempels van de zes kerken
heeft verzameld op de pelgrimskaart ontvangt men een
mooi aandenken aan deze Sint-Maartenspelgrimstocht.
De zes Maartenskerken zijn: R.K. kerk Velddriel, Herv.
Kerk Kerkdriel, R.K. kerk Kerkdriel, Herv. kerk Rossum,
R.K. kerk Zaltbommel, Sint-Maartenskerk Zaltbommel.
Deelname: Eén euro per persoon incl. route, brochure en
een consumptie bij de kerken.
Voor meer info: www.sintmaartensfeest.nl

FEEST VAN HET DELEN

Route optocht St. Maarten

Op maandagavond 11 november vertrekt om 17.50 uur
vanuit de Sint-Maartenskerk de Sint- Maartensoptocht
door de binnenstad van Zaltbommel. De route is als volgt:
Nieuwstraat-Boschstraat-Ruiterstraat-Kerkstraat-Koningstraat-Oude Vischmarkt-Gasthuisstraat-Markt. (zie ook
oude kaart van Zaltbommel in deze folder)

Tjerk, de pelgrim van Sint-Maarten in de Poorterij

Op zaterdagavond 9 november is er een bijzondere
theatervoorstelling in de Poorterij. Na het succes was vorig
jaar komt Tjerk nogmaals naar Zaltbommel om over zijn
pelgrimstocht te vertellen en te zingen. Zijn voorstellingen
zijn telkens anders omdat Tjerk samen met het publiek
keuzes maakt van de onderwerpen over zijn tocht. Tjerk
Ridder liep in 2017 samen met zijn ezel de Sint-Maartens-pelgrimstocht van Frankrijk naar Utrecht en overnachtte toen in Zaltbommel. Beslist een aanrader.
Poorterij: zaterdag 9 november. Aanvang 20.15 uur
Info: www.de-poorterij.nl

Kerkdiensten over Sint-Maarten

Op zondag 10 november zal de viering in de Sint-Martinuskerk te Zaltbommel en in het kerkelijk centrum Het
Anker aan de Vergtweg in het teken staan van het gedachtegoed van Sint-Maarten. Het thema ‘Delen en zorgen
voor elkaar’ zal doorklinken in de overwegingen. Ook in
Rossum, Kerkdriel en Velddriel zal de viering in het teken
staan van de boodschap van Sint-Maarten.
Locatie: Sint-Martinuskerk oliestraat 26 Zaltbommel
Aanvang: 11.00 uur. Locatie: Het Anker Vergtweg 87 Zaltbommel. Aanvang 10.00 uur

Stadskasteel

Ga mee op pelgrimstocht in de Bommelerwaard

route St. Maarten
op 11 november’19

worden voor het grote feest van Sint-Maarten. In de kerk
is iedereen welkom en kan men genieten van muziek,
dans en zang. Om 17.40 uur wordt Sint-Maarten verwacht. Hij zal dan de bedelaar ontmoeten en in een fraai
schouwspel met hem de mantel delen. Daarna, om 17.50
uur, gaat Sint-Maarten in optocht door de binnenstad van
Zaltbommel. Bij aankomst op de Markt worden appeltjes
uitgedeeld. Om 18.45 uur brengt Sint-Maarten een bezoek
aan zorgcentrum De Wielewaal en vervolgens wordt hij
om 19.05 uur verwacht in de Waluwe; plein Heer Balderikstraat en om 19.25 uur in de Spellewaard; Bij de Poort
nabij de Citadel. Vanaf 18.15 uur kan men in de Sint-Maartenskerk genieten van muziek en dans.
Info: www.sintmaartensfeest.nl

Op zondag 10 november zetten zes Maartenskerken in
de Bommelerwaard hun deuren wijd open om pelgrims te
ontvangen, die al wandelend of op de fiets de 25 km lange
pelgrimstocht gaan afleggen. Wandelaars starten om 8.00
uur na een korte plechtigheid in een van de drie Maartenskerken aan de route: Herv. Kerk van Kerkdriel, Herv. Kerk
van Rossum en R.K. kerk in Zaltbommel. Fietsers kunnen
op eigen gelegenheid vanuit ieder dorp vanaf 13.00 uur
vertrekken. De fraaie brochure van deze pelgrimsroute is
verkrijgbaar bij de deelnemende kerken. Bij bezoek aan

Op 11 november wordt het Stadskasteel en de tuin
sfeervol aangelicht voor het Sint-Maartensfeest. Bezoekers zijn tussen 18:30 en 20:00 uur welkom in de tuin om
zich op te warmen aan vuurtjes, warme drankjes, marshmallows en muzikale klanken.
Info: www.stadskasteelzaltbommel.nl

Het feest van Sint-Maarten op 11 november

Op maandag 11 november om 16.30 uur geven herauten op de Sint-Maartenstoren met hun trompetten het sein
dat de deuren van de Sint- Maartenskerk geopend kunnen

Hussein foundation

Op het feest van 11 november kan er in de Sint-Maartenskerk heerlijk soep gegeten worden en zijn er overheerlijke pannenkoeken. De opbrengst van dit alles gaat
naar de Hussein foundation. Deze stichting spant zich in
voor de bouw van een weeshuis in Burundi. Met de bouw
is al begonnen, maar er is nog heel wat geld nodig om het
te voltooien.
Info: www.husseinfoundation.com

Neem iets mee voor Voedselbank

Op maandagavond 11 november verwelkomen we
Sint-Maarten in de grote Sint-Maartenskerk. Er is muziek,
dans en zang. Sint-Maarten is het feest van Delen. Wat
zou het mooi zijn wanneer iedereen iets meeneemt voor
de Voedselbank. Bij voorkeur: koffie, thee, rijst, olie, conserven en ontbijtgranen. Vrijwilligers van de Voedselbank
zijn aanwezig om uw bijdrage in ontvangst te nemen.
Info: www.voedselbankbommelerwaard.nl

SINT-MAARTEN
1 t/m 11 november 2019

Sint-Maarten

De Sint-Maartenskerk is de trots van
de inwoners van Zaltbommel. Al vele
eeuwen is Sint-Maarten de schutspatroon van Zaltbommel. Martinus leefde
in de 4e eeuw en deelde als Romeins
soldaat bij de stadspoort van de Franse
stad Amiens zijn mantel met een bedelaar. Later werd hij bisschop van Tours.
Dit teken van ‘Delen’ is herkenbaar geworden in heel Europa. Daarom wordt op en rond de feestdag van Sint-Maarten het ‘Feest van Delen’ gevierd en organiseren we de Dag
van de Mantelzorg. Ook dit jaar worden in Zaltbommel in de
Sint-Maartensweek weer vele activiteiten georganiseerd,
die in het teken staan van delen en zorgen voor elkaar.
De Sint-Maartensweek begint op vrijdag 1 november
met het traditionele Sint-Maartensconcert. Er is een gevarieerd programma voor jong en oud met o.a. Ierse muziek.
Op maandag 4 november is er in de Gasthuiskapel een
boeiende lezing over de Sint-Maartenskerk van Kerkdriel
en over de Sint-Maartenskerk van Zaltbommel. We zijn erg
blij dat Tjerk Ridder, die na het succes van vorig jaar, weer
een voorstelling in de Poorterij geeft over zijn pelgrimstocht.
Fietsers en wandelaars kunnen zelf ook op pelgrimstocht
gaan. Op zondag 10 november is een mooie Sint-Maartenstocht langs zeven Sint-Maartenskerken uitgezet in
de oostelijke Bommelerwaard. En natuurlijk wordt op 11
november Sint-Maarten op zijn paard verwelkomd in de
grote Sint-Maartenskerk en gaan honderden kinderen met
lampions langs de deuren en vragen om een aalmoes.

Sint-Maartensconcert met Ierse muziek en koor
Senta in Gasthuiskapel
Op vrijdagavond 1 november wordt het genieten in de
Gasthuiskapel. Dit jaar kunt u niet alleen luisteren naar het
bekende kinderkoor Senta uit de Bommelerwaard o.l.v. dirigente Sylvia van der Vinne maar is er ook Ierse muziek. De
muziekgroep ‘Fiddle ’n Drum’ met o.a. de Bommelaar Stan
Eimers zal bekende Ierse volkssongs ten gehore brengen.
Leerlingen van de muziekschool Zaltbommel laten zich van
hun beste kant horen en natuurlijk spelen zij op de dwarsfluit ook liedjes van Sint-Maarten. Het koperkwintet FOHKES maakt ook weer deel uit van het inmiddels traditionele
Sint-Maartensconcert. Fohkes, is het fameuze koperkwintet
van het Filharmonisch Orkest Den Bosch. Op het programma staan speciale werken uit de baroktijd. Er is ook lichte
muziek te beluisteren. Ook dit jaar laten zij een speciaal
gemaakte compositie op het thema Sint-Maarten horen.
Dit concert is een prachtig muzikaal begin van de
Sint-Maartensweek. Locatie: Gasthuiskapel Zaltbommel
Aanvang: 20.00 uur. Entree: vrijwillige bijdrage.
Info: www.muziekschoolzaltbommel.nl

Carillon Gasthuistoren

Op de zaterdagmiddagen 2 november en 9 november en
dinsdagmorgen 5 november speelt de stadsbeiaardier de
bekende Sint-Maartensliedjes op het carillon van de Gasthuistoren. Ook tijdens de optocht van Sint-Maarten door de
stad Zaltbommel op maandagavond 11 november laat het
carillon zich horen.

Torenbeklimming en Sint-Maarten

Op zondag 3 november is er voor volwassenen en
kinderen vanaf 12 jaar een speciale beklimming van de
Sint-Maartenstoren met op de 1e verdieping een verhaal
over Sint-Maarten. Verzamelen ingang Sint- Maartenskerk
14.00 uur. Deelname: € 5,-

Sint-Maartensdiner

Van vrijdag 1 november t/m zondag 10 november heeft
Brasserie de Poorterij een speciaal 3-gangen Sint-Maartensmenu samengesteld voor een aantrekkelijke prijs van
19,50 euro. Als vooraf een vers gemaakte pompoensoep.
Het hoofdgerecht is een smaakvolle gekonfijte eendenbout
en als dessert staan huisgemaakte eierwafels met vanille-ijs, slagroom en aardbeien op het menu. Laat je smaakpapillen verrassen door de diverse smaaksensaties en
geniet van de sfeervolle ambiance. Locatie: Nieuwstraat 4
Zaltbommel. Voor meer info en reserveren:
www.de-poorterij.nl

Bij het Stadskasteel Zaltbommel kunnen kinderen op dinsdag 5 november en donderdag 7 november in het MuseumAtelier een Sint-Maartenslichtje komen maken om voor het
raam te zetten óf een lampion van te maken. Op woensdag
6 november is deze activiteit speciaal voor senioren 60+ (of
samen met je kleinkinderen). Op alle dagen is de activiteit
van 15:30 tot 17:30 uur en zijn de kosten € 3,50 p.p.
Opgeven via museumatelierzaltbommel@gmail.com

Sint-Maartenswandeling

Sint-Maartensweek 2019

Op zondagmiddag 3 november om 14.00 uur is er een
korte interessante wandeling over Sint-Maarten in relatie
met Zaltbommel. We bezoeken de Sint- Maartenskerk en
lopen via het Kerkplein en de Bossche Poort, de locatie van
het nieuwe bronzen Sint-Maartensbeeld, naar de rooms-katholieke Sint-Martinuskerk. Start: Sint-Maartenskerk. 14.00
uur. Duur: 1,5 uur . Deelname: gratis

Verhalenvertellers op scholen

Hervormde kerk te Kerkdriel

Museumatelier

Verhalen vertellers gaan vanaf maandag 4 november
op pad om op de Bommelse basisscholen het verhaal van
Sint-Maarten te spelen en te vertellen. Het zijn vooral verhalen waar de thema’s ‘Delen en zorgen voor elkaar’ centraal
staan. Ook vertelt een medewerkster van de Stichting
Welzijn Bommelerwaard een verhaal over de mantelzorg
en hoe belangrijk dat is voor onze medemens. Scholengemeenschap het Cambium is een kunstklas rijk. De leerlingen van deze klas voeren in de Sint-Maartensweek een
toneelspel over delen op bij de basisscholen.

Lezing Maartenskerk Zaltbommel en Kerkdriel

Maandagavond 4 november is iedereen van harte
welkom in de Gasthuiskapel. De bekende bouwhistoricus
Elizabeth den Hartog geeft dan een lezing over de verdwenen bouwsculptuur van de Hervormde kerk in Kerkdriel.
Ook vertelt ze over de schilderingen van het leven van
Sint-Martinus in het koorgewelf van deze kerk. Na de pauze
is er alle aandacht voor de gewelfschilderingen van de
Sint-Maartenskerk van Zaltbommel. Aanvang 19.30 uur .
Entree: vrijwillige bijdrage
Info: www.sintmaartensfeest.nl

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van

Stichting Sint-Maartensfeest
en
Stichting Beeld Sint-Maarten

Sint-Maartenslunch in het Bommels Bakhuys

Op vrijdag en zaterdag in de Sint-Maartensweek heeft
het Bommels Bakhuys in de Gamersche straat 55 een
Sint-Maartenslunch op de menukaart staan. Altijd welkom.
Reserveert u dit vooraf, dan trakteert het Bakhuys u op een
zoete lekkernij.
Info: www.bommelsbakhuys.nl

Beide organisaties willen de boodschap van Sint-Maarten
“Delen en Zorgen voor Elkaar” duidelijk laten klinken bij de
inwoners van de Bommelerwaard en van de stad Zaltbommel in
het bijzonder. Dit met steun van de gemeente Zaltbommel en tal
van lokale organisaties en 300 vrijwilligers.

Meer info op:

www.sintmaartensfeest.nl

Sint-Maartensliedjes en een lampion maken

Combi workshop! (serie van 3 lessen). Je leert Sint-Maartensliedjes die je misschien nog helemaal niet kent met
Koorschool Senta en je maakt je eigen prachtige lampion
met Tekenschool Bommelerwaard. Daarna mag je met je
lampion en je nieuw geleerde Sint-Maartensliedjes samen
met de andere kinderen een mini optreden geven in de grote
theaterzaal van de Poorterij voor bijvoorbeeld je ouders.
En dat allemaal in één middag! Tijdens de eerste twee
zaterdagmiddagen maak je je lampion in het atelier van de
Tekenschool, de laatste zaterdagmiddag is de zangworkshop
in de theaterzaal van de Poorterij door Koorschool Senta.
Het atelier van de Tekenschool is in de Poorterij dus dat is
handig. Data: 26-10-2019 en 02-11-2019 en 09-11-2019. Tijd:
15.30 uur – 17.00 uur. Kosten: € 4,Inschrijven via: info@tekenschoolbommelerwaard.nl

Vormgeving: Harry Kolman, Tekst: Ton van Balken

