
Data en tijden voorstellingen 

zaterdag 12 november 13.30-14.45 uur 

zaterdag 12 november 16.00-17.15 uur 

zondag 13 november 13.30-14.45 uur 

zondag 13 november 16.00-17.15 uur 

 

Locatie 

Het Dijkmagazijn 

Dijk 41 

6641 LA Beuningen 

 

Kaartverkoop 

Tickets voor de voorstellingen kosten 10,- 

per stuk (incl.choclademelk na afloop, 

excl.servicekosten). 

Bestellen kan via de QR-code hiernaast of 

via www.ikbenaanwezig.nl 

 

 

 

 

Praktisch 

We lopen ongeveer 1 km door de uiterwaarden 

onder leiding van een gids. Kom op tijd voor 

het indelen van groepen. Kom te voet of met de 

fiets. Evt. auto parkeren achter gemeentehuis. 

Houd minimaal 25 meter afstand van paarden 

en koeien. Er zijn geen zitplaatsen. Breng een 

paraplu mee en trek stevige schoenen en 

warme kleding aan. Gaat de voorstelling bij 

onveilige weersomstandigheden niet door, dan 

wordt een alternatieve datum gepland. 

Dijkmagazijn in weer en wind 
Theaterroute ter gelegenheid van 125 jaar 

dijkmagazijn Beuningen en het 25-
jarig jubileum van Bezoekerscentrum Het 

Dijkmagazijn 

12 & 13 november 2022 

 

www.dijkmagazijnbeuningen.nl 

http://www.ikbenaanwezig.nl/
http://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/


 

 

Het dijkmagazijn in Beuningen is gebouwd aan 

het einde van de negentiende eeuw, omstreeks 

het jaar 1897. In 2022 bestaat het dus 125 jaar. 

Bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn dat zich 

later in het pand vestigde, viert in 2022 zijn 25e 

verjaardag. 

 

Speciaal voor het jubileum maakt Theater Over & 

Weer een wintervoorstelling: de theaterroute 

‘Dijkmagazijn in weer en wind’ waarin vier 

theatrale éénacters het verhaal vertellen van de 

historie en betekenis van het dijkmagazijn. 

Programma Dijkmagazijn in weer en wind 

De theaterroute start en eindigt bij het Dijkmagazijn 

en bestaat uit een viertal theaterscènes waarin de 

historie en betekenis van het dijkmagazijn worden 

verteld en verbeeld. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Dijk breekt! | Locatie: in Dijkmagazijn Beuningen 

Het is midwinter en de rivier staat hoger dan ooit. 

Het water klotst al over de dijken. De bevolking van 

het Land van Maas en Waal is bang en vlucht weg. 

De dijkgraaf houdt het overzicht en denkt dat hij 

alles onder controle heeft, maar of hij ook voldoende 

rekening houdt met zijn vrouw? 

Op dun ijs | Locatie: aan de oever van de Waal 

Weet je nog? De barre, gure winter van 1963? Toen de Waal dicht lag en je naar de Over- 

kant kon schaatsen? Dik ingepakt met een krant onder je wollen trui en vaseline in je snor. 

Ze zeggen dat het klimaat warmer wordt en dat de Waal nooit meer dichtvriest en de Elf- 

dorpentocht nooit meer zal worden verreden. Toch zijn er altijd mannen die blijven hopen. 

Evacuatie | Locatie: in de Beuningse uiterwaarden 

Het is winter 1995. Door het hoge water zijn in de dijken zwakke plekken aan het licht 

gekomen. De autoriteiten aarzelen niet en gelasten een evacuatie van Rivierenland. Het 

is verlaten en doodstil in het Land van Maas en Waal. Of toch niet? Wat beweegt daar 

achter de bomen? Zie ik daar een kinderwagen? En hoor ik daar een vogeltje? 

Magazijn te koop! | Locatie: bovenop de 

Waaldijk met zicht op Dijkmagazijn en rivier 

Wat verbergt het Dijkmagazijn? Is het een 

gesloten doos waarin geheimen en myste- 

ries liggen opgeslagen, of een “een tochtige 

gereedschapskist”. 

Niemand die het weet, totdat ... het te koop 

wordt gezet. Dan mag je er een kijkje 

nemen, en dat roept verlangens wakker. 


