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Online:
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Oplage:
800 exemplaren gratis
verspreid in Ophemert
en Zennewijnen alsmede
onder de verenigingsleden.

Kopij:
De kopij wordt
opgenomen buiten de
verantwoordelijkheid
van de redactie.

‘t Hèmers Krantje:
‘t Hèmers Krantje is een 
informatie bulletin van alle 
verenigingen, clubs en
instanties uit Ophemert en
Zennewijnen. Met dank aan
alle adverteerders.

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Erna Wachtmeester
Euphonia Berendet van Huenen
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Huis op Hemert John & Ira Overeem 
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert oranjeophemert@hotmail.com
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
Vrouwen van Nu Hermien Hooijer
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
Omslag in kleur
• 1/1 A5 € 60,00
Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
• 1/1 A5 € 25,00
• Middenblad   € 27,50
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2020:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
2e 15 maart 1 april
3e 10 mei 27 mei
4e 21 juni 8 juli
5e 30 augustus 16 september
6e 1 november 18 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: pedicureroelien@upcmail.nl

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Geloof je het nog niet? 
We hebben allemaal de beelden van de branden in 
Australië gezien. De mensen die moeten vluchten of in 
ieder geval geëvacueerd worden, de miljoenen tot wel 
een miljard dieren die levend zijn verbrand, de bossen 
en landerijen die in rook zijn opgegaan. Van de boer uit 
Nieuw-Zeeland die vorig jaar bij ons was, ontvingen we 
foto’s van een bevriende boer in Zuidoost Australië. 
Geen brand nog, maar door vier jaar geen regen gehad te hebben, was zijn land een 
dorre stofstormende woestijn geworden. De premier van het land behoort tot de 
laatste groep klimaatontkenners. Tot er demonstraties waren die hem opriepen af te 
treden. Nu is hij zelfs, waarschijnlijk uit eigen belang, overstag gegaan. Al heeft hij 
nog geen acties ondernomen.

Gelukkig zijn de gevolgen van de klimaatverandering en natuurschade hier nog niet 
zo direct zichtbaar en voelbaar. Maar toch beginnen we achter onze oren te krabben 
over de records die maand na maand, jaar na jaar worden gebroken en de gevolgen 
voor ons. Wij vierden pas ons 33 jaar huwelijk en de temperatuur was vergeleken met 
toen 26 *C hoger! Toen was het extreem koud, maar dit is een verschil tussen zomer 
en winter.

Ik ben bezorgd om wat we met de natuur hebben gedaan en nog doen. Al heel lang 
eigenlijk eerlijk gezegd. Nu de bewijzen door de wetenschap zich ook torenhoog 
stapelen zien steeds meer mensen in dat er echt wat moet gebeuren. Hoe moeilijk 
dat is, weet ieder van ons. Al willen we het niet toegeven, we willen allemaal 
ons eigen lieve leventje in stand houden. Een mens is over het algemeen tegen 
verandering. De angst dat we met gewoontes en gedrag moeten stoppen waar we 
liever niet mee zouden stoppen. Hoe lastig het is om van jezelf te merken dat je er 
ook mee schippert. Zegt de een: ja, maar ik scheidt mijn afval dus ik mag wel…. Zegt 
de ander: ik ga op de fiets naar mijn werk dus dan pak ik wel …. Zegt de volgende: 
ik heb zonnepanelen dus dan kan ik toch …. En weer een ander zegt: het heeft toch 
geen zin dat ik in mijn eentje er wat aan doe, want ….. of: Nederland is zo’n klein land 
dat is een druppel op een gloeiende plaat.

Maar eindelijk praten mensen erover, eindelijk zoeken mensen naar hun manier 
om bij te dragen aan natuurbehoud en liefst verbetering. Wij wonen en leven hier 
in zo’n schitterende omgeving. Je moet er toch niet aan denken dat we die voor 
onze kinderen en kleinkinderen en diens kinderen verloren laten gaan? Of het nu 
verbranden of verdrinken zal worden, dat kun je toch echt niet willen. Je hoeft het 
niet te geloven, het is inmiddels een weten waar ieder van ons op zijn-haar eigen 
manier een steentje aan bij zal moeten dragen. En eerlijk is eerlijk; ook ik geef mijn 
gemakkelijke leventje niet graag op. Gelukkig komen er steeds meer mogelijkheden 
om toch plezierig te leven, maar dan zonder schade aan de natuur. 

Ik lijd niet aan een klimaatdepressie, het gaat me echt aan het hart. Daarom op deze 
plek ook mijn zegje hierover. Laten we ons afvragen wat wij kunnen veranderen aan 
onze oude natuuronvriendelijke gewoontes. Elk stapje is er een. De aarde kan wel 
zonder ons, maar wij niet zonder haar. En onze streek is te mooi. Toch?!

Vol goede moed opgewekt voorwaarts nu we nog een keus hebben,  Kniertje.

Belevenissen van een dorpsgenoot 
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Wij wensen u allen een goed en gezond 2020.
Nieuwjaarswens.

Dat alle mensen veilig mogen zijn. 
Dat alle mensen vrij mogen zijn van lijden. 

Dat alle mensen gezond mogen zijn. 
Dat alle mensen vredig mogen zijn.

Dat alle mensen mogen leven in lichtheid.
Dat alle mensen heel mogen zijn.

Wat is geweest:
In november 2019 waren Ria en Bert Punt en El bij ons op bezoek. Muziek van Bert 
en zang van Ria. Het was een heel gezellige middag, we hebben meegezongen en 
genoten! Van zo’n middag word je vrolijk. Dit is echt voor herhaling vatbaar.

In december 2019 is sinterklaas op bezoek geweest. De echte, eerlijk waar!! De oude 
Sint was totaal niet moe van zijn lange bootreis en hij had het goed naar zijn zin bij 
ons. De pieten hadden een rollator-parcours uitgezet voor de deelnemers aan de 
Avondvierdaagse en Sinterklaas vond het knap hoe snel de mensen zich over dit 
parcours voortbewogen. Er moest natuurlijk ook gezongen worden en dat deden 
we, uit volle borst. Na het vertrek van de Sint hebben we nog een paar Bingorondjes 
gespeeld. Er waren heel wat prijzen. Na afloop was er ook nog voor iedereen een 
Sinterklaascadeautje. Een fijne middag.

De Nieuwjaarsbijenkomst was reuze gezellig. De oliebol bij de koffie/thee smaakte 
nog erg lekker. En de boerenmeisjes van Joke en de boerenjongens van Evie vonden 
ook gretig aftrek. De warme driegangen-maaltijd was voortreffelijk; en wat is het 
gezellig om met zoveel mensen samen te eten. Na de koffie/thee met bonbon 
gingen we moe maar zeer voldaan naar huis. Het nieuwe jaar was goed begonnen.

Wat gaat komen:
Woensdag 5 februari 2020 om 14.30 uur in de Torenhof aan de Weverstraat: 
“POOLSTREKEN”. Dick van Toorn gaat ons vertellen over zijn avontuurlijke camperreis 
naar noordwest Canada en Alaska. We kunnen nu al verklappen dat we prachtige 
plaatjes te zien zullen krijgen en mooie verhalen zullen horen. Zeer de moeite waard, 
dus vergeet niet aanwezig te zijn!

Woensdag 4 maart, 14.30 uur in de Torenhof. Niek van Eldijk zal ons deze middag 
laten genieten van foto’s en films uit zijn archief. We zullen vast heel veel plaatjes van 
bekende mensen en bekende plekjes te zien krijgen. Ik ben nieuwsgierig of ik ook 
wat mensen zal herkennen.

Woensdag 1 april, (Dit is geen grap!!) in de Torenhof om 14.30 uur ontvangen we 
Annemarie Fokker. Zij gaat ons vertellen over het leven en werk van de schrijver W. G. 
van der Hulst. U kent vast wel één of meer van zijn boekjes. Vroeger kregen we een 

60+ SOOS OPHEMERT
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Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

Simon van Oort
Kapelstraat 18 
4061 RC Ophemert 
telefoon [0344] 652615 
fax [0344] 652981 
mobiel [06] 55702429

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
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boekje op het Kerstfeest van de Zondagsschool. Zoals: Jaap Holm en zijn vrienden, 
Het zwarte poesje, Het klompje dat op het water dreef, Het wegje in het koren, en er 
zijn er nog veel meer. Er is ook nog het een en ander te koop die middag.
 
U ziet weer een heel gevarieerd programma.

Voor informatie over de middagen en/of voor het regelen van vervoer naar de 
Torenhof, kunt u contact opnemen met Riet tel. 652003, Bertha tel. 652539, of Evie 
tel. 651266.

Een hartelijke groet van Riet, Bertha, Evie, Fiet, Hennie,Bep en Tunny. 
Wij ontmoeten u graag in de Torenhof, tot ziens!

60+ SOOS OPHEMERT - vervolg

Alweer een eindje onderweg, het jaar 2020. 
Wat brengt het ons??? Voor ieder zal dat weer anders zijn, maar allemaal hopen we 
op gezondheid, geluk en liefde. Het jaar 2020 is het jaar van herdenken van onze 75- 
jarige vrijheid. Vrijheid, laten we die waarderen en doorgeven.
Bovendien bestaat onze vereniging in oktober 75 jaar!!!! Ofwel het 15e lustrum. 
 
In november hebben we gezellig Sinterklaas gevierd met het sinterklaasspel, 
ieder ging met 2 cadeautjes naar huis en op 16 december vierden we het jaarlijkse 
kerstfeest. Iedereen had een kerstwens om in de boom te hangen. Veel verschillende 
wensen We konden heerlijk smullen van een koud en warm buffet met daarbij de 
muziek van Herman van Iterson. Het was een sfeervolle avond in de aanloop naar de 
Kerst.

En in het nieuwe jaar? 
Op 27 januari is onze jaarvergadering met traditioneel BINGO! met opbrengst voor een 
goed doel. Dan de volgende avond op 24 februari, deze avond zal in het teken staan 
van de Wensambulance. In maart gaan we proberen een mooi Paasstukje te maken.

Interesse?? Kom maar eens kijken, onze avonden zijn in het Kulturhus 
en we beginnen half 8.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert
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“ronde getallen”

Soms weet ik niet wat ik voor NOSTALGIE zal bedenken.
2020 is wel een mooi getal om aandacht aan te schenken ,
maar zo zijn er nog andere leuke “ronde” getallen,
waar mijn oog op is gevallen :

Mijn tweeling kleindochters Eva en Fleur worden 20 jaar (2020)
“bij leven en welzijn” word ik 90 in september dus: een “kroonjaar”
en.... Pansjo wordt dan 10 en dan zijn we samen 100 bij elkaar !

In 1950 ben ik in Ophemert komen wonen toen was ik 20 lentes “oud”
dat is 70 jaar geleden en met Nol was ik bijna 44 jaar getrouwd.
6 kinderen hebben we groot gebracht en kleinkinderen kwamen er 8
dus zo ontstaat dan het “nageslacht” vanzelf ,
want met 3 achterkleinkinderen er bij zijn dat er samen 11 !
Charlotte wordt 68 en Ruud 67 opgeteld in dit geval
135 bij elkaar is OOK een leuk getal !
Sonja is in 1955 geboren dus wordt 65 jaar
met haar zoon Zenzi 35 erbij opgeteld ook 100 bij elkaar
Yvonne kwam 5 jaar later dus beleeft haar 60ste verjaardag
en haar partner Ton is even oud als zij ook 60 dus ook weer aardig
Godfried 58 geen echt “rond” getal ,
maar , plus 12 van Sonja’s kleinzoon Tristan is dat 70 , dus wel het geval !
Emile’s zoon Siep wordt 15 en hij zelf 55
mijn 90 daar bij is dat zelfs 150 ( +10 zoals je ziet , anders rijmt het niet) :)

Met nog wat verder gegoochel worden de 6 kinderen samen 373
( drie honderd drie en zeventig)
OOK een leuk getal dus “al met al” voor een vrouw van bijna 90
toch een aardig stukje NOSTALGIE bij elkaar geschreven :)
Jullie allen wens ik ook na 2020 ook nog een heel lang en gelukkig leven!

Groetjes ,
Editha v.d.Bergh-Hörmann 
 + HI 5 Pansjo
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De bijeenkomsten van de gespreksgroep ouderen zijn onder leiding van Tunny van 
Aalst. Het is een huiskamerproject.

Door gezamenlijk een onderwerp uit te kiezen, wordt er op die avonden aandacht 
aan besteed!
Een ieder die daar belangstelling voor heeft, is van harte welkom.
De eerst volgende avonden zijn:
. woensdag 12 februari 2020.
. woensdag 11 maart 2020
. woensdag 8 april 2020
. woensdag 13 mei 2020.

Aanvang van alle avonden is 20.00 uur.
De eerst volgende avond 12 febr. a.s. is bij mevr. Ineke van Verburg, Molenstr. 5 
Ophemert.

Voor informatie, neem dan contact op,
Tonny Vermeulen, tel. 0344 651264

GESPREKSGROEP OUDEREN

Afgelopen jaar zijn wij gestart met een kookclub voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Genaamd De Lekkerbekjes.

Een keer in de 2 maanden gingen we met 16 kinderen een lekker gerecht maken.
Zaaltje in het Kultuurhuis werd om getoverd tot een grote keuken en er werd van 
kippensoep tot luxe sandwiches gemaakt. En daarna heerlijk opgegeten.
Iedereen was er altijd aandachtig en met veel plezier mee bezig.
Zo hebben we er in Ophemert, Varik en Est 16 nieuwe kokjes bij.
Vanwege het succes gaan we in Januari weer een nieuwe start maken.

Vind uw kind het leuk om te koken?
Dan kunt u ze opgeven bij ons lekkerbekjesophemert@gmail.com 
Het is 6 keer per jaar eens in de 2 maanden in Huis op Hemert.
Leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Kosten € 42 per jaar.

We koken met max. 16 kinderen dus vol=vol.
We hopen er weer een kooklustig jaar van te maken.

Groeten Kookclub De Lekkerbekjes Ophemert

Kookclub De Lekkerbekjes
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Dit jaar wordt de busreis voor de senioren weer georganiseerd. Deze gezellige 
uitgaansdag is gebruikelijk in de laatste week van mei of eerste week van juni.

In 2018 ontvingen wij van de gemeente Neerijnen nog de gegevens van de 65 jarigen 
en ouder die in ons dorp Ophemert en een gedeelte van Zennewijnen wonen.

Deze gegevens krijgen wij vanaf 2019 niet meer vanwege de wet op de privacy. Als u 
niet aangeeft dat u het gebruik van uw gegevens niet toestaat, zullen wij deze blijven 
gebruiken. De gegevens die wij van u hebben bewaren we zorgvuldig. 

Dus bent u vorig jaar 65 jaar geworden of wordt u dit jaar 65 dan ontvangen 
wij graag uw gegevens. Als u zich opgeeft, ontvangt u in april of begin mei een 
uitnodigingsbrief betreffende de geplande reis.

Aan de hand van die brief kunt u beslissen of u mee gaat.
Is uw partner 65 jaar of ouder en u nog geen 65, ook dan kunt u mee.

Nieuwe inwoners die aan bovenstaande regels voldoen en belangstelling
hebben kunnen zich hiervoor ook aanmelden bij onderstaande comitéleden:

Aart Schelling: 0344 - 652081
Annie de Groot: 0344 - 651455
Ina van Zuidam: 0344 - 652376
Jannie van Beest: 0344 - 651610
Ria de Jongh: 06 - 23442171

Seniorenreis

Tijdens Palmpasen, op zondag 5 april 2020, 
zal het Gelegenheidskoor weer een bijdrage 
leveren aan de kerkdienst. 
Er zijn 2 oefenmomenten in de kerk, de eerste 
is op maandag 23 maart om 19.30 uur en de 
tweede is op dinsdag 31 maart om 19.30 uur in 
de Sint Maartenskerk. Gonny van Heugten zal 
deze avonden en het optreden begeleiden. 
Er is nog voldoende ruimte voor alle muzikale 
en enthousiaste personen die het leuk vinden 

om een bijdrage te leveren aan dit koor. Voor de organisatie is het erg makkelijk als u zich 
van te voren even aanmeld voor deze oefenavonden, dit kan bij: 

Albertie van Bommel, tel. 06-10051881 of Tonny Vermeulen, tel. 0344-651264. 

Gelegenheidskoor
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Hallo allemaal,

Op vrijdag 21 februari van 16u tot 19u organiseren we weer een gezellige 
kindercarnaval in huis Ophemert voor alle jongens, meisjes, papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s uit Ophemert en omstreken. Ook dit jaar komt er een dj met 3uur lang 
vermaak en hebben we weer leuke prijzen voor de leukst verkleedde jongens & 
meisjes en papa & mama. Natuurlijk hebben we ook een speciale aanbieding voor als 
u trek krijgt. Benieuwd?? Noteer de datum in u agenda en kom gezellig mee feesten 
of onder het genot van een drankje een kijkje nemen bij de feestbeesten.

Toegang voor kinderen is gratis incl. wat lekkers
Volwassene betalen 2.50euro p.p. 
Sponsors gratis entree

Alleen contante betaling mogelijk!! 
Het carnaval comité wil onze sponsors hartelijk bedanken, zonder deze kanjers kan 
het feest niet doorgaan. 

Mede mogelijk gemaakt door:
Aart de Bruin grondverzet  Autobedrijf Smits
Fruitsorteerbedrijf van Eldik  Wijnmalen & Hausmann
Bonno’s schilderwerken  Blankers transport
Bella cane    Autobedrijf Willekes
Haar in huis    Scheurwater transport
Leendert van Balkum   C. Gooijer
Hk mobile    Van de Bergh motoren
Van waarden sierbestrating  Flora nova
Eetcafe de Tol    Het Dijkhuis
Looks for you

Groetjes het carnaval comité,
Petra, Sabine, Wendy 

Carnaval 2020



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert

- 19 -

Hallo allemaal,

Op vrijdag 21 februari van 16u tot 19u organiseren we weer een gezellige 
kindercarnaval in huis Ophemert voor alle jongens, meisjes, papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s uit Ophemert en omstreken. Ook dit jaar komt er een dj met 3uur lang 
vermaak en hebben we weer leuke prijzen voor de leukst verkleedde jongens & 
meisjes en papa & mama. Natuurlijk hebben we ook een speciale aanbieding voor als 
u trek krijgt. Benieuwd?? Noteer de datum in u agenda en kom gezellig mee feesten 
of onder het genot van een drankje een kijkje nemen bij de feestbeesten.

Toegang voor kinderen is gratis incl. wat lekkers
Volwassene betalen 2.50euro p.p. 
Sponsors gratis entree

Alleen contante betaling mogelijk!! 
Het carnaval comité wil onze sponsors hartelijk bedanken, zonder deze kanjers kan 
het feest niet doorgaan. 

Mede mogelijk gemaakt door:
Aart de Bruin grondverzet  Autobedrijf Smits
Fruitsorteerbedrijf van Eldik  Wijnmalen & Hausmann
Bonno’s schilderwerken  Blankers transport
Bella cane    Autobedrijf Willekes
Haar in huis    Scheurwater transport
Leendert van Balkum   C. Gooijer
Hk mobile    Van de Bergh motoren
Van waarden sierbestrating  Flora nova
Eetcafe de Tol    Het Dijkhuis
Looks for you

Groetjes het carnaval comité,
Petra, Sabine, Wendy 

Carnaval 2020



- 21 -

CWF cycling volop in actie voor Alpe d’HuZes!

Ter voorbereiding op Alpe d’HuZes hadden 
we 18 januari een spinningmarathon bij 
sportschool Juliën in Lienden. Het werd een 
mooie gezellige dag met een opbrengst van 
€ 1.750 voor KWF. 

Alle pijlen zijn nu gericht op de Pubquiz 
die we vrijdag 13 maart organiseren in 
HuisOpHemert!

KWF gelooft in de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.
Die dag komt, we weten alleen nog niet wanneer. Samen kunnen we deze dag 
dichterbij brengen. Daarom vragen we iedereen om ons te helpen, ook jou!

Deze acties staan op de kalender. 
- Vrijdag 13 maart organiseren we een Pubquiz in HuisOpHemert. Kom, op één van 
laatste winteravonden, gezellig naar binnen om met elkaar de strijd aan te gaan. Ook 
hier is de opbrengst 100% voor Alpe d’HuZes. Inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 
uur. Inschrijven kan via facebook of email: cwfcycling@gmail.com

- De eerste week van juni zitten we op de Alp in Frankrijk. De dag waarop het moet 
gebeuren is donderdag 4 juni, de ontlading na alle inzet en trainingskilometers.

- De laatste zondag in augustus weer de CWF Cycling en Walking for Life, zondag 30 
augustus. Start en Finish bij het Dijkhuis in Ophemert, zij steunen ons al jaren in de 
strijd tegen kanker.

Frisse inzet en ideeën zijn nodig om de strijd tegen kanker voort te zetten. 
Geïnteresseerden kunnen een berichtje achterlaten op onze facebookpagina, ons 
emailadres cwfcycling@gmail.com of op onze websitewww.cwfcyclingteam.nl 

CWF cycling - Alp d’HuZes!
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We zijn het nieuwe muziekjaar inmiddels al weer gestart met gezellige repetitieavonden.

Terugkijkend op de activiteiten tussen het vorige en dit krantje, zijn we ontzettend blij met 
de opkomst bij de jaarlijkse uitvoering en het kerstconcert.

De uitvoering vond plaats op 16 november in Huis op Hemert en ondanks een 
voetbalwedstrijd is deze avond goed bezocht en hebben we een deel van de Top 2000 ten 
gehore gebracht met de nummer 1 als laatste. Naast ons optreden hebben 3 dorpsgenoten 
hun dirigeerkwaliteiten laten zien nadat zij de finalisten van de pubquiz waren geworden. 
Het was dankzij onze quizmaster Nick een ontzettend leuke toevoeging aan ons 
programma. Uiteindelijk is Jesse uitgeroepen tot de Maestro van deze avond.

Wij danken al onze sponsors voor hun bijdrage in de verloting. Of het nu gaat om fruit, 
bloemen, planten, cadeaubonnen, vleeswaren, taarten of andere cadeaus, wij zijn jullie 
daar allemaal heel erkentelijk voor. Ook de samenwerking met Huis op Hemert was weer 
top, fijn dat jullie weer met ons mee hebben gedacht!

Het kerstconcert vond plaats op 21 december in de muziekschelp. Het was de 2e editie en 
deze keer nog beter bezocht dan de vorige editie. Het haardvuur, de warme dranken en 
aanwezigen zorgden voor een gezellige sfeer. Ook de samenwerking met de Singing Sisters 
was weer erg goed. De voorbereidingen van dit concert waren ook uitermate leuk door de 
samenwerking met hulpmuzikanten. Altijd erg fijn dat we bij een aantal mensen kunnen 
aankloppen voor wat extra ondersteuning!

Voor de eerste helft van dit jaar staan er al diverse optredens (voorlopig) ingepland:
 • 18 april Bloesemtocht
 • 27 april Koningsdag 
 • 5 mei viering Zennewijnen 
 • 8 en 9 mei bloemenverkoop Moederdag

Tevens willen ook het zomerconcert gaan herhalen, wanneer is nog niet exact bekend, 
houd dit krantje dus goed in de gaten!!! 

NIEUWS VAN EUPHONIA
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

Scherpe prijzen.
Hentje’s  spullen, zijn geen prullen.

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225

- 27 -

Doe mee aan de landelijke opschoondag op 21 maart 2020!
Aanmelden kan bij Wilma Adriaans op 06-19092200 of via adriaans.wilma@gmail.com 

Zwerfafvalbrigade

Vrijdag   24 Januari 2020
Vrijdag   14 Februari 2020
Vrijdag   20 Maart 2020
Vrijdag  17 April  2020
Vrijdag   15 Mei  2020
Vrijdag   12 Juni  2020 (Finale)

Info:
Petra de Haas 0651560543
activiteitenhoh@gmail.com 

Klaverjas Seizoen 2019/2020

Om de vier weken is het Café “Met”
Op deze avond worden er spelletjes gespeeld zoals:
 Klaverjassen
 Jokeren 
 Rummikub
Ook is het mogelijk om een ander spel te spelen.

Datums voor deze avond zijn:
24 januari  10 juli
14 februari  7 augustus
20 maart  4 september
17 april   2 oktober
15 mei  30 oktober
12 juni  27 november
  18 december
Aanvang : 20.00 uur

Café “Met”



LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

Scherpe prijzen.
Hentje’s  spullen, zijn geen prullen.

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225

- 27 -

Doe mee aan de landelijke opschoondag op 21 maart 2020!
Aanmelden kan bij Wilma Adriaans op 06-19092200 of via adriaans.wilma@gmail.com 

Zwerfafvalbrigade

Vrijdag   24 Januari 2020
Vrijdag   14 Februari 2020
Vrijdag   20 Maart 2020
Vrijdag  17 April  2020
Vrijdag   15 Mei  2020
Vrijdag   12 Juni  2020 (Finale)

Info:
Petra de Haas 0651560543
activiteitenhoh@gmail.com 

Klaverjas Seizoen 2019/2020

Om de vier weken is het Café “Met”
Op deze avond worden er spelletjes gespeeld zoals:
 Klaverjassen
 Jokeren 
 Rummikub
Ook is het mogelijk om een ander spel te spelen.

Datums voor deze avond zijn:
24 januari  10 juli
14 februari  7 augustus
20 maart  4 september
17 april   2 oktober
15 mei  30 oktober
12 juni  27 november
  18 december
Aanvang : 20.00 uur

Café “Met”



- 29 -

Er wordt om de twee weken op de maandagmiddag koersbal gespeeld.
Wilt u meespelen of gewoon even komen kijken, loop dan gewoon even naar binnen.

We spelen op de volgende datums: 
13, 27  januari
10, 24  februari
9, 23  maart
6, 20  april
4, 18  mei
1, 15, 29  juni
13, 27  juli
10, 24  augustus
7, 21  september
5, 19  oktober
2, 16, 30  november 
14, 28  december

Koersbal

Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Huis op Hemert
Blankenburgsestraat 3
Ophemert

Om 15.00 drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.
Deelname aan het koersbal is gratis.
De koffie en thee zijn voor eigen rekening

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Petra de Haas: 06-51560543
activiteitenhoh@gmail.com

Wie:
Doelgroep jeugd t/m 13 jaar (jongens & meisjes). Voor leden en niet leden op zondag 
van 10.00 – 11.30 uur op het voetbalveld van V.V. Ophemert.

Wanneer:
Zondag 2 februari – zaal Huis op Hemert
Zondag 16 februari – zaal Huis op Hemert
Zondag 8 maart 
Zondag 22 maart
Zondag 5 april
Zondag 19 april
Zondag 24 mei
De voetbalschool staat onder leiding van André Verbeek, trainer 1e elftal van V.V. Ophemert.

Kosten: 
€ 25,= p.p. voor leden, € 30,= p.p voor niet leden. Je geeft je op voor alle trainingen. 
Betalen per bankoverschrijving voor de eerste Voetbalschool. Deelname alleen na 
aanmelding & betaling.

Inschrijven: 
Zo snel mogelijk per e-mail (info@vvophemert.nl) ovv. naam, leeftijd en telefoonnummer.

V.V. Ophemert organiseert
de Voetbalschool Ophemert  



- 29 -

Er wordt om de twee weken op de maandagmiddag koersbal gespeeld.
Wilt u meespelen of gewoon even komen kijken, loop dan gewoon even naar binnen.

We spelen op de volgende datums: 
13, 27  januari
10, 24  februari
9, 23  maart
6, 20  april
4, 18  mei
1, 15, 29  juni
13, 27  juli
10, 24  augustus
7, 21  september
5, 19  oktober
2, 16, 30  november 
14, 28  december

Koersbal

Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Huis op Hemert
Blankenburgsestraat 3
Ophemert

Om 15.00 drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.
Deelname aan het koersbal is gratis.
De koffie en thee zijn voor eigen rekening

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Petra de Haas: 06-51560543
activiteitenhoh@gmail.com

Wie:
Doelgroep jeugd t/m 13 jaar (jongens & meisjes). Voor leden en niet leden op zondag 
van 10.00 – 11.30 uur op het voetbalveld van V.V. Ophemert.

Wanneer:
Zondag 2 februari – zaal Huis op Hemert
Zondag 16 februari – zaal Huis op Hemert
Zondag 8 maart 
Zondag 22 maart
Zondag 5 april
Zondag 19 april
Zondag 24 mei
De voetbalschool staat onder leiding van André Verbeek, trainer 1e elftal van V.V. Ophemert.

Kosten: 
€ 25,= p.p. voor leden, € 30,= p.p voor niet leden. Je geeft je op voor alle trainingen. 
Betalen per bankoverschrijving voor de eerste Voetbalschool. Deelname alleen na 
aanmelding & betaling.

Inschrijven: 
Zo snel mogelijk per e-mail (info@vvophemert.nl) ovv. naam, leeftijd en telefoonnummer.

V.V. Ophemert organiseert
de Voetbalschool Ophemert  



- 31 -

Sinds september 2018 is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart is Huis Op Hemert.

Wat doen wij?
Spelenderwijs leren de kleintjes springen, rennen, rollen, klimmen, hangen, spelen met 
een bal of hoepel etc. We starten de les gezamenlijk met een liedje of een spelletje. 
Hierna kunnen de peuters heerlijk vrij spelen. 
Kleine kinderen tot 4 jaar kunnen meedoen met onze peuters in beweging groep. 

Oproep
Nieuwe peuters zijn altijd welkom! In de komende maanden gaan er een aantal kindjes 
de groep verlaten omdat zij 4 jaar worden en naar school mogen. Het zou daarom extra 
leuk zijn als we weer nieuwe peuters kunnen begroeten, zodat de peuters in beweging 
groep kan blijven bestaan.

We zijn iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) te vinden in de gymzaal van Huis Op 
Hemert (muv schoolvakanties). 

U kunt altijd een gratis proefles komen volgen.
Nieuwsgierig ?
• Kom gerust eens langs in onze les 
• Bekijk onze facebook pagina

https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert

Thema-les
Op donderdag 5 december hebben we een ontzettend leuke pietengym gehad. Alle 
kindjes hebben hun pietendiploma in ontvangst mogen nemen.

Carnaval
Op donderdag 20 februari is het thema: carnaval. De 
peuters mogen verkleed naar de les komen.
Vindt u het leuk om vrijblijvend met uw peuter mee te 
bewegen stuur dan een mailtje naar: 
 peutersinbeweging@ziggo.nl

Peuters in beweging
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Bestuur Huis op Hemert heeft vertrouwen in de toekomst.
De donkere wolken boven het Kulturhus Ophemert 
drijven over. Het bestuur kijkt weer vol vertrouwen 
naar de toekomst. Nadat de beheerster, Ira Overeem, 
te kennen gaf dat zij haar taak per 1 januari 2020 zou 
neerleggen, is er veel gebeurd. 

Helaas is het niet gelukt om een nieuwe beheerder te vinden. Er hadden zich 
slechts twee personen gemeld als mogelijke kandidaat, maar helaas is uit de 
selectieprocedure geen opvolger gekomen. 

De zeer goed bezochte dorpsavond op 26 november jl. bracht gelukkig wel weer 
nieuwe energie om er als dorp Ophemert de schouders onder te zetten. Daarna heeft 
het bestuur een avond gesproken met de vaste gebruikers van Huis op Hemert. Op 
deze avond werd vooral besproken hoe we verder kunnen zonder beheerder, waarbij 
de rol van vrijwilligers groter zal worden. 

Zoals u wellicht weet is Huis op Hemert ontstaan uit een initiatief van woonstichting 
De Kernen, gemeente Neerijnen en diverse partners (SZR, STMR, Bibliotheek 
Rivierenland, School en KRBV). In september 2013 is het gebouw geopend. Boven het 
Kulturhus realiseerde De Kernen 10 zorggeschikte appartementen.

Woonstichting De Kernen is eigenaar van het gebouw. De gehele benedenverdieping 
van het pand wordt door De Kernen verhuurd aan de Stichting Kulturhus Ophemert. 
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door inwoners uit Ophemert. Tijdens 
de dorpsavond stonden er enkele inwoners op die het bestuur weer compleet 
maakten. De betrokkenheid van De Kernen is niet opgehouden bij de bouw. Zij levert 
tot op heden nog steeds één van de bestuursleden en dat is Anja van Wezel, die al 
vanaf de bouw erbij betrokken is. Daarnaast wordt het bestuur vanaf medio 2019 
ondersteund door een adviseur in de persoon van Harrie van Galen, tot voor kort 
werkzaam bij De Kernen. 

Het bestuur van de stichting Huis op Hemert draagt zorg voor een sluitende 
exploitatie. Alle inkomsten uit verhuur van de ruimtes zijn voor het stichtingsbestuur. 
Daaruit betalen zij alle kosten zoals huur, gas, water, licht, dagelijks onderhoud en 
schoonmaak. Na het vertrek van de beheerder zijn ook de barinkomsten voor het 
stichtingsbestuur.

Hoe gaan we nu verder zonder een vaste beheerder?
Feestjes en partijtjes kunnen nog steeds gevierd worden in Huis op Hemert. 
Voorlopig is Ira Overeem bereid om deze particuliere feestjes te verzorgen op 
dezelfde goede en gastvrije wijze zoals u dat de laatste twee jaar van haar gewend 
was. Bij particulieren (commerciële) feestjes wordt de bar gedraaid door Ira of andere 
betaalde krachten. Bij verenigingsactiviteiten zullen deze taken in handen komen 
van vrijwilligers. 

Met alle vaste partijen (vaste huurders) worden/zijn afspraken gemaakt over de 
toegang, gebruik van de bar etc. 

Bestuur Huis op Hemert
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Er worden commissies gevormd door de mensen uit het bestuur en vrijwilligers met 
als aandachtsvelden: horeca , techniek en activiteiten. 

Harrie van Galen wordt het vaste aanspreekpunt en zal alle binnenkomende vragen 
verdelen over deze commissies. Het prettigst vinden we het als u bij vragen een email 
stuurt naar info@kulturhus-ophemert.nl. Wilt u liever persoonlijke contact neem dan 
contact op met Harrie van Galen, tel.: 0625011292.

Wij hebben er vertrouwen in. We hopen dat u de weg naar Huis op Hemert blijft 
vinden en dat we samen van Huis op Hemert een succes kunnen maken.

Het bestuur van Huis op Hemert,
John Overeem, Anja van Wezel, Lia Blokland, Wout Scheurwater en Ina Buijnsters. 

Bestuur Huis op Hemert - vervolg

Zaterdag 18 januari was de Nieuwjaarsborrel met de band Grey Power. Het was een 
gezellige en geslaagde avond, we hebben samen gezongen, gedanst en een gezellig 
praatje gemaakt. Het was ook de eerste avond zonder beheerder, samen met onze 
vrijwilligers hebben we er samen een geslaagde avond van gemaakt. Bij dezen wil ik 
iedereen bedanken voor hun bijdragen in welke vorm dan ook, we moeten het samen 
doen. Heb je een idee of wil je mee helpen om iets te organiseren, of wil je vrijwilliger 
worden stuur dan een mail of berichtje naar de activiteitencommissie 

T.a.v. Petra de Haas naar activiteitenhoh@gmail.com of bel of app naar 06-51560543
Met vriendelijke groet, Petra de Haas

Nieuwjaarsborrel met 
  de band Grey Power
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Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 4 januari, aansluitend aan het enthousiast gespeelde Snerttoernooi, was de 
nieuwjaarsreceptie. De receptie is goed bezocht door leden, oud leden, sponsoren en 
andere betrokkenen bij onze vereniging. 

Gebruik van velden en zaal
Ook dit jaar hebben we in januari en februari structureel de beschikking over de 
gymzaal. Het kan ook voorkomen dat een gedeelte van de grasmat bruikbaar is en 
een gedeelte van de teams de gymzaal in gaat. 

Voetbalschool Ophemert
Na het grote succes dit najaar, gaan we dit voorjaar verder met de Voetbalschool voor 
leden en niet leden. In februari gaan we van start. 

Van de sponsorcommissie:
Het 1e elftal is door een nieuwe hoofdsponsor: WVL betonboring en WVL 
Floorsolution uit Zennewijnen in nieuwe tenues gestoken. Inmiddels hangt er ook 
een groot bord langs het hoofdveld. WVL verbindt zich voor 3 jaar met VV Ophemert.

 

Het 3e elftal van V.V. Ophemert heeft 
van sponsor AB Texel Fresh Transport 
gevestigd in Tiel en Den Bosch nieuwe 
tenues mogen ontvangen.

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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We zijn ook ontzettend blij met onze 
nieuwe sponsor: Joop Rodenburg 
Sloopwerken & Puinrecycling in Druten. 
Dochter Patricia & kleinzoon Finn 
mochten de bloemen in ontvangst 
nemen.

H.O. Hol & Van Steenis heeft ook een 
mooi reclamebord geplaatst en de 
Super Sunday in december mogelijk 
gemaakt, bedankt!

Algemeen:
Activiteiten op & rond het veld
Zaterdag 4 januari heeft de AC het Snerttoernooi georganiseerd wat weer een groot 
succes was. Iedereen bedankt voor je enthousiaste inzet om dit toernooi tot een 
succes te brengen!

Pupil van de week
De laatste pupil van de week in 2019 was Levi.
Dit seizoen hebben we weer pupillen van de 
week die de aftrap bij de wedstrijd van het 
eerste mogen doen. Wil jouw zoon/ dochter ook 
het eerste doelpunt scoren? Stuur dan een mail 
info@vvophemert.nl

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes, dames/ heren, oud/ jong (vanaf 4 jaar) zijn van harte 
welkom om bij ons te komen voetballen! Voor meer info/ vragen/ aanmelden voor 
een proeftraining stuur een mail naar. info@vvophemert.nl.

Agenda
Januari & februari: Zaaltraining in Huis op Hemert
Woensdag 8 april: Schoolvoetbaltoernooi (gemeente West Betuwe Oost) op ons veld.
Zaterdag 20 juni:  Zomertoernooi.

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Social Media:   VVOphemert 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Persbericht 20 januari 2020
Dijkwerkers: : sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook de toekomst

Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar 
geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht Waterschap Rivierenland, samen met 
nog zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, 
de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken 
aan de dijken is nooit ‘af’. Onze dijken moeten klaar zijn voor de toekomst omdat het 
klimaat verandert.

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen we met #hohohoogwater het verhaal van 
toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 
januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over 
de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. Op 
vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto 
of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met 
#mijndijk.

Best beveiligde delta
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk 
is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen 
zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de 
waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.
In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. 
Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en 
in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. 
Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Hoogwater is niet te 
onderschatten.

Grote verschillen
In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken 
werden verlegd en versterkt. Passend in het landschap, met nieuwe technieken 
en in gesprek met mensen in de omgeving. Waterschappen fuseerden en 
professionaliseerden, de veiligheidsregio’s ontstonden.
Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze 
veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
zorgen we dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen. 
Samen zorgen we voor sterke dijken.

Waterschap Rivierenland: evacuatie en de toekomst
Waterschap Rivierenland gaat via interviews met medewerkers dieper in op het
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werk van onze collega’s in het geëvacueerde rivierengebied in 1995 en op de 
toekomst van de rivierdijken. Het waterschap werkt mee aan verschillende initiatieven 
in het rivierengebied. Zie www.waterschaprivierenland.nl/hohohoogwater.
In het programma ‘Tot aan de lippen’ van De Gelderlandfabriek in Culemborg is 
aandacht voor beelden en ervaringen van 1995, natuur, educatie en klimaat. Op 
donderdag 30 januari is dijkgraaf Co Verdaas een van de gasten bij De Avond van het 
Water. Zie www.degelderlandfabriek.nl.
In de expositie ‘Hoogwater 1995, een terug- en vooruitblik’ belicht museum 
Tweestromenland in Beneden-Leeuwen vanaf 31 januari alle facetten van 
waterveiligheid in het Land van Maas en Waal. Onderdeel daarvan is een interview 
met loco-dijkgraaf Mathieu Gremmen. Hij was in 1995 op de Waaldijk actief in de 
crisisbeheersing. Zie www.museumtweestromenland.nl.
Op zaterdag 1 februari vanaf 14.00 uur is dijkgraaf Verdaas een van de gasten in het 
Dorpshuis in Ochten, tijdens een openbare bijeenkomst over de crisisbeheersing in 
1995 en de toekomst van de dijken. Er is een expositie en er zijn interviews.

Partners
#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn 
en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin zij 
samen met vele partners werken aan waterveiligheid in Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelmer Krom tel. 06-3088 7593, of 
Lotte Kaatee tel. 06-8273 3888.

Persbericht - vervolg
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Deadline kopij voor uitgave 2 van 2020 is: 15 maart. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
Beste verenigingen & dorpsgenoten,

Wij willen jullie er graag op attenderen dat met het inlevering van kopij deze naar 
zowel Ben Groven, b.groven@planet.nl als naar Angelique Bos, Liekie.74@hotmail.
com moet worden gestuurd. De reden hiervoor is dat als bijv. de één op vakantie 
is of als bij één van hen de computer zegt “ik heb nu vakantie”, de kopij toch tijdig 
verwerkt kan worden. Het is vervelend als dit zou gebeuren!!!
Dus graag kopij naar zowel Ben als naar Angelique.

Hartelijke groet,
De redactie 

Ook in Ophemert staan wij op 4 mei weer stil bij alle slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog, in Europa en overzeese gebieden. Maar ook bij alle 
soldaten die gesneuveld zijn tijdens andere missies van na die tijd. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en nog steeds is 
er veel onrust in de wereld. Het thema van het 4 en 5 mei-comité is dit jaar

“Verhalen om nooit te vergeten” Kom vanavond met verhalen 
   Hoe de oorlog is verdwenen,
   En herhaal ze honderd malen: 
   Alle malen zal ik wenen.

Daarom zal er op 4 mei om 19.45 uur een korte herdenking zijn, voor jong en oud, 
met het moment van stilte en aansluitend een kleine bloemlegging. Het geheel 
wordt muzikaal ondersteund.

U kunt zelf ook een kaarsje aansteken of een bloem leggen maar dit is uiteraard niet 
verplicht. De herdenking zal plaats vinden in St. Maartenskerk van Ophemert en 
Zennewijnen. Aanvang 19.45 uur. 

Mocht u meer informatie willen of een mooie toevoeging aan het programma 
hebben dan kunt u contact opnemen met Tonny Vermeulen via vermeulen-wild@
hotmail.com , Kees Kruitwagen via kees@kruitwagen.info of telefonisch 0344-651264. 

Met vriendelijke groet,
Kees Kruitwagen en Tonny Vermeulen 

4 mei, Dodenherdenking in Ophemert
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Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

Borden – bedrijfswagens – scooters 
– beurswanden – autobelettering 
– reclameborden – bewegwijzering – 
spandoeken – gevels – (winkel)ruiten 
– beurswanden – vlaggen – etc.

Logo’s – huisstijlen – brochures – flyers – 
websites – e-mailings – advertenties

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl

maakt dromen mogelijk

WELKOM BIJ

KASTEEL OPHEMERT

TROUWEN 

Trouwen op een echt kasteel uit 1265 en 

de hele dag het kasteel voor uzelf en uw 

dierbaren. Deze unieke beleving én ons 

hoge serviceniveau vormen de ingrediënten 

voor de dag van uw leven.

beleef de dag van je leven

VERGADEREN

Wilt u traditioneel vergaderen of staat 

u open voor een inspirerende meeting?  

Wilt u een klantendag organiseren? Dit 

kan allemaal op kasteel Ophemert. Graag 

denken wij met u mee.

inspirerend vergaderen

OVERNACHTEN

Kasteel Ophemert heeft ook een unieke 

Bed & Breakfast. In de sfeervolle kamers 

geniet u van alle privacy en comfort. Met 

een schitterend uitzicht over de kasteeltuin 

waant u zich even kasteelheer of kasteel-

vrouwe.

een vorstelijk gevoel

KASTEEL OPHEMERT      DREEF 2      4061 BL OPHEMERT      TELEFOON: 0344-651924

E-MAIL: KASTEELOPHEMERT@GMAIL.COM        WEBSITE: WWW.KASTEELOPHEMERT.NL
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        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

         ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN  COMPLEET, GOED EN 

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


