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1Februari 2021
Jaargang 15,
uitgave 

Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
• Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

Opmaak&Realisatie
• Marco van der Velden
mcovelden@gmail.com

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
• www.ophemert.nl 
info@ophemert.nl

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 Willy van Heerewaarden
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 2021:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
2e 7 maart 24 maart
3e 25 april 12 mei
4e 20 juni 7 juli
5e 29 augustus 15 septemer
6e 31 oktober 17 november
Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.

Fotograaf omslag: Angelique
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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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Lichtpuntjes

In 2019 kwamen wij voor het eerst in dit dorp kijken. Ik was gelijk verkocht: wat was 
je makkelijk in de omringende natuur! In onze vorige woonplaats in de Randstad zat 
je daar minstens 20 minuten voor op de fiets, om vervolgens het stukje bos dat je 
dan had gevonden te moeten delen met de rest van de mensen uit de stad. Niet in 
Ophemert: binnen vijf minuten ben je aan het struinen in de uiterwaarden. Lekker 
met je laarzen in de zuigende modder staan, over omgevallen bomen klimmen en 
naar het geroep van de ganzen luisteren. Mijn favoriete wandeling, waarvan ik me 
elke keer voorneem het vaker te doen, leidt naar de Waal. Het licht bij de Waal lijkt 
nooit hetzelfde, waardoor ik er wel uren naar kan kijken. Het geluid van de golfslag, 
het briesje dat zeker in de zomer als je je ogen dichtdoet aanvoelt als het strand van 
de Noordzee – maar dan zonder de drukte.

Voor 2020 was het één van mijn goede voornemens om meer in de natuur te zijn. 
Met onze verhuizing deze kant op, is dat zeker gelukt. In deze omgeving zou je bijna 
een hond nemen om maar zoveel mogelijk buiten te kunnen zijn. Nog beter dan een 
hond – we hebben tenslotte al twee katten, was de ontdekking van de Ommetje-
app van de Hersenstichting en professor Erik Scherder (inderdaad, die van De Wereld 
Draait Door). Door elke dag minimaal 20 minuten te wandelen, laad je je hersenen 
weer op en verbeter je eigen hersengezondheid. Zeker tijdens de lockdowns waarin 
mijn reistijd naar werk is ingekort tot 16 traptreden, probeer ik dit elke dag te doen. 
Het leuke van de app is dat je je wandeling terug kan zien en bijvoorbeeld ook een 
competitie met vrienden of collega’s zou kunnen starten. (Mensen met een hond zijn 
dan wel flink in het voordeel, merk ik)

Toen wij vorig jaar de sleutel van ons huis hier kregen en vaak deze kant op kwamen 
om aan het huis te klussen, kwam mijn zoontje met het idee om elke avond voordat 
we weer naar de Randstad reden een avondwandeling te maken. En daarbij elke keer 
een nieuw pad te nemen, om zo op ontdekkingstocht in onze nieuwe omgeving te 
gaan. We waren, toen in het late voorjaar, zeker niet de enigen. Elke keer zagen we 
veel mensen, met of zonder hond, van hun eigen avondwandeling genieten. 

Inmiddels is het winter, zijn de dagen grijs en grauw en weten we nog niet wanneer 
de huidige lockdown voorbij is. Dat het elke avond zo vroeg donker is, doet bij mij 
de behoefte aan licht steeds meer groeien. Gelukkig hadden veel dorpelingen begin 
december al lichtjes opgehangen aan hun huis, boom of vlaggenmast. Bij ons thuis 
hadden we dan ook al snel een nieuw ritueel: de lichtjeswandeling. Lekker even 
een frisse neus halen en de daken afspeuren op zoek naar de kerstman. En om er 
elke keer bij stil te staan dat het morgen weer twee minuten eerder licht is en later 
donker!

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Beste 60plussers en andere belangstellenden,
we schrijven nu het jaar 2021, soms vergis ik me nog en schrijf 2020.
Gelukkig hebben we van dat jaar afscheid genomen. Het was een
vreemd jaar.  We hebben elkaar maar een paar keer ontmoet, want na de SOOS-
middag van 4 maart hebben we elkaar niet meer kunnen ontmoeten in de Torenhof. 
We missen de SOOS en we missen elkaar. In december heeft het bestuur de trouwe 
bezoekers van de SOOS verrast met een Sint/Kerst cadeau. Het was iets lekkers, met 
een dikke papieren knuffel.

Niet alleen van het jaar 2020 hebben we afscheid genomen. We hebben ook van een 
trouwe bezoekster van de soosmiddagen afscheid moeten nemen: Jennie Dekker is 
overleden. We herinneren ons haar als een rustige, bescheiden en vriendelijke vrouw. 
We zullen haar missen als we weer bij elkaar mogen komen en haar plekje in de 
Torenhof leeg blijft.

Nog een ander afscheid: van Antje Valkis kregen we een verhuisbericht. Zij afscheid 
heeft afscheid genomen van Ophemert. Ze is verhuist naar Lingewaarde in Tiel. We 
hopen dat zij daar nog een paar fijne jaren mag beleven.

Het volgende gedicht van Ward Bruyninckx gaat ook over afscheid.
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dicht doen en verpakken
in goede gedachten
en herinneringen. 
Afscheid nemen is 
met dankbare handen
weemoedig dragen
al wat waard is
om niet te vergeten.
Afscheid nemen is
moeizaam de draden losmaken 
 en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten
en niet vergeten.

We wensen dat dit jaar voorspoed en geluk zal brengen, dat het coronavirus zal 
worden teruggedrongen en dat we elkaar weer, in goede gezondheid, kunnen 
ontmoeten in de Torenhof.

60+ SOOS OPHEMERT
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Een lieve groet en een knuffel van: Bep, Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT vervolg
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Ja, waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Dat zong Wim Kan eens 
op een oudejaarsconference, het jaar ben ik vergeten. 
We moeten in 2021Volhouden tot we Corona de baas worden. Vindt U het ook 
zo moeilijk ?
Niet ff spontaan bij de buren een bakkie doen, niet ff met je beste vriendin 
afspreken om ff te winkelen, niet ff op bezoek gaan in het ziekenhuis bij een 
zieke kennis , niet ff een jarige gaan verrassen met een bloemetje o.i.d.
Niet meer dan 2 personen thuisontvangen, bestuursvergaderingen moeten ook
digitaal en ga zo maar door. Allemaal het nieuwe normaal horen we dan, 
mondkapjes bij de bakker, slager en in de supermarkt, ga zo maar door.
Wachten op het vaccin, wanneer zou je aan de beurt zijn, ja je krijgt vanzelf 
wel een keer een oproep hoor, wacht maar netjes op je beurt! 

En wat kun je in de tussentijd?? Niets........ Wachten....... Volhouden!!!!!!!

Kritiek hebben op het beleid? Nou je zult het maar moeten doen voor een land met 
17 miljoen mensen, zij liever dan ik. Heel vaak moesten mensen volhouden, mensen 
hadden kracht,moed, bijv. in tijden van oorlog, voorbeelden te over hoor.
Zou het ooit nog weer normaal worden? Normaal zoals we gewend zijn, elke maand 
een leuke gezelligeavond met de Vrouwen van Nu? We hopen het allemaal, het is 
goed om  bij elkaar te zijn . Of gaan we naar een nieuw normaal zoals je zo vaak leest.
Wanneer is het eind van de tunnel in zicht, wanneer zien we weer licht?? 
We kijken er allemaal naar uit, maar we moeten toch nog samen ff volhouden. 
 
Licht
Zo stralend
 Wachten duurt lang
Kom gauw weer terug
Lentelicht.

We hopen op een spoedig weerzien.

Ans, Jenny, Thea, Adrie, Hermien.

VROUWEN VAN NU
  afd. OPHEMERT
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De beste wensen voor 2021 worden gelijk in het begin al ingevuld, want eindelijk 
richten wij ons tot jullie met heel erg goed nieuws: alle vergunningen zijn verleend. 
De gemeente was al aan boord met onze speeltuin, maar het Waterschap is sinds 
21 december ook akkoord. Op 6 januari 2021 is er een gesprek geweest met de 
gemeente – en we hebben de speeltoestellen besteld. De speeltuin gaat er komen; 
zoals herhaaldelijk beloofd zijn we doorgegaan tot de speeltuin er staat. De laatste 
stappen zijn nu in gang gezet.
Bestellen en plaatsen gaat uiteraard nog tijd kosten. Met potlood staat er een 
opening gepland in april 2021. De definitieve datum zal via onze website worden 
gecommuniceerd; de vorm ervan hangt natuurlijk ook af van de mogelijkheden om 
buiten bij elkaar te komen. De ontwikkelingen daarin zullen we, net als iedereen, op 
de voet volgen.
De speeltuin komt er definitief; wanneer hij er staat blijft er natuurlijk onderhoud 
nodig. Alle hulp is hierbij welkom. De speeltuinvereniging is dan ook op zoek naar 
donateurs. Wie belang heeft bij het bestaan van onze speeltuin wordt dan ook 
opgeroepen om zich hiervoor aan te melden; 
bij voorbeeld via http://svslingerbos.bentrein.com!

Speelnieuws

Er zijn veel klachten over hondenpoep. Hondenpoep op plaatsen waar je geen 
hondenpoep wilt. Op de stoep bijvoorbeeld, of op kinderspeelplaatsen. Sommige 
inwoners melden het rechtstreeks bij de hondenbezitter, anderen vinden dat een 
beetje moeilijk. Vandaar dit bericht: hou rekening met elkaar. 

Angelique

Hondenpoep
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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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Inmiddels is het nieuwe jaar 2021 al een halve maand “op dreef”
maar de wens die ik in het vorige Kranje neer schreef :
dat ik hoopte , dat iedereen fijne decemberfeesten zou mogen beleven ,
dat is echter een onuitvoerbare wens gebleven !
Op afstand hebben we uiteraard toch wel visite kunnen ontvangen
maar iedereen gaat nu toch wel eens naar iets meer verlangen !

Dat de redactie bij mijn vorige NOSTALGIE ook de foto heeft geplaatst
vond ik heel fijn , daarmee werd ik blij verrrast :)
Op die manier konden jullie allen Pansjo en mij eens zien !
Oudere dorpsgenoten herkenden ons nog wel misschien ?
Pansjo is een uiterst lief kameraadje voor mij
met hem ben ik dan ook heel erg blij.
Net als Nieky vroeger helpt hij ook met diverse dingen
en voor een 10 jarig hondje kan hij nog heel goed springen :)
Als hij op ‘t plaatsje is wezen plassen en poepen
weet hij dat ie daarna iets krijgt om te snoepen ….....
Hard hollend komt hij binnen en springt hij op de bank en er weer af
daarna naar de slaapkamer op bed ( op zijn deken) op een draf.
Daar gooi ik dan wat brokjes voor hem neer om te zoeken
dat doet ie dan natuurlijk in alle hoeken :)
Hij heeft momenteel zijn “winterjasje “ nog aan ,
want knipbeurten zijn door ziekte van de hondenkapster niet doorgegaan !
Henny kwam dat thuis doen met veel geduld , maar door corona’s schuld ,
mocht dat niet meer en had zij hem in augustus mee naar de salon genomen ,
daarna is er een “kink in de kabel gekomen” :
Zij bleek toen al ziek en schreef op 9 -9 in een brief dat ze moest stoppen
Drie tumoren waren in haar hoofd gevonden , nauwelijks te verkroppen
dat akelige bericht! Dat is dus 4 maanden geleden !
Op 6 januari j.l. is Henny al overleden !
Met het zoeken naar een kapster aan huis wenste zij mij veel succes,
en dat is mij dan ook niet gelukt ik belde er wel zes :
Ze werken alleen met honden in hun salon , maar niemand mag er bij
Pansjo is heel eenkennig , dus daarmee ben ik echt niet blij !
Om zijn nagels te knippen is Ruud met hem naar de dierenarts gegaan,
maar zijn Malthezer-winterjasje heeft hij dus nog lekker aan .
Wij wachten dus maar af , ik borstel hem iedere dag,
totdat er wellicht ooit een hondenkapster wel aan huis komen mag!

Hartelijke groeten ,Editha v.d.Bergh-Hörmann 
 + HI 5 Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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CWF Cycling team zet zich in voor kanker gerelateerde evenementen. Ondanks dat 
Corona het afgelopen jaar vrijwel allesbepalend is geweest, hebben we gezocht 
naar acties die wel mogelijk waren. Zo hebben we in augustus wandeltochten 
georganiseerd vanaf de muziekschelp en kon men in December online kerststaven 
en kerststollen bij ons bestellen. Beide acties zijn met veel enthousiasme ontvangen 
en zodoende hebben we tijdens Corona toch nog zo’n € 3.000 voor KWF binnen 
kunnen halen. Dank daarvoor!

Door Corona worden we als het ware tot omdenken gedwongen en ontstaan er 
acties waar we voor 2020 niet aan zouden denken. Zo richten we de aandacht op de 
positieve effecten van Corona.

Sommige medicijnen in de strijd tegen kanker hebben dankzij het onderzoek naar 
het Corona vaccin een boost gekregen, een soort bijvangst. Bij kankercellen hebben 
we te maken met cellen die het menselijk immuunsysteem vaak om de tuin leiden 
door zich te camoufleren. De tumor kan daardoor ongehinderd groeien. Bij een 
kankerbehandeling wordt nu vaak de tumor weggesneden. Om te voorkomen dat 
achtergebleven tumorcellen zich opnieuw vermeerderen, krijgen patiënten een 
vervelende chemotherapie.

Doordat vaccin ontwikkelingen het laatste jaar in een stroomversnelling zijn 
gekomen is er hoop dat er in de nabije toekomst kankervaccins kunnen worden 
gemaakt die chemotherapie overbodig maken.

Er komt nu licht aan het einde van de Corona tunnel. Om ervoor te zorgen dat ook 
het kleine lichtpuntje aan het einde van de kanker tunnel feller wordt blijven wij ons 
inzetten in de strijd tegen kanker.

Op dit moment is er nog teveel onzekerheid om concrete informatie of data te 
noemen, maar CWF Cyclingteam zit niet stil en wil graag in het vroege voorjaar een 
mini bloesemtocht organiseren door en langs de mooie boomgaarden in Ophemert. 
Ook zijn er nostalgische plannen om een ouderwetse autopuzzelrit te organiseren. 
Aan ons zal het niet liggen in ieder geval. Zodra er meer zekerheid is laten we het u 
weten.

Op welke wijze het evenement Alpe d’HuZes in 2021 zal plaatsvinden wordt de 
komende tijd duidelijk, ondertussen gaan wij onverminderd door met acties in de 
strijd tegen kanker!

CWF Cycling Team
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Wat hebben we met elkaar een turbulent jaar achter de rug. En het 
is voor niemand makkelijk geweest. We denken aan alle mensen 
die een dierbare hebben moeten loslaten, mensen die ziek zijn 
geweest en nog steeds de gevolgen daarvan ondervinden. 
Mensen die geen werk meer hebben, of het financieel moeilijk 
hebben. En onze kinderen die niet naar school kunnen, die hun 
vrienden niet of veel minder mogen of kunnen zien, kinderen die
in een sociaal isolement raken, maar ook ouders die dit allemaal moeten stroomlijnen 
en opvangen. Het raakt ons allemaal. 

En ondanks dat alles zijn we als gemeente van onze Heer er in geslaagd ons met 
elkaar te blijven verbinden. Om naar elkaar om te kijken en er voor elkaar te zijn.
Toen in maart de eerste lockdown werd aangekondigd hebben we een facebook 
pagina gemaakt voor onze kerk. Om te delen wat ons raakt, en om te informeren. Met 
Pasen zijn we begonnen met het live streamen van onze kerkdiensten. Zo konden 
we toch ook met elkaar vieren. We hebben met elkaar mooie diensten mogen 
maken, en wat fijn dat we merken dat er veel mensen thuis mee hebben geluisterd 
of gekeken. En niet alleen in Ophemert. In het hele land, en zelf in Indonesië wordt er 
meegekeken en geluisterd. Hoe bijzonder is dat. Tenslotte zijn we samen kerk, en het 
is fijn die verbondenheid te merken.

Ook hebben we afgelopen jaar een nieuwe dominee mogen verwelkomen. Ds. 
Evelijne Swinkels-Braaksma is in een mooie en ingetogen intrededienst aan onze 
kerk verbonden. Zij komt uit Nieuwegein, en u kunt op onze website meer over haar 
lezen. 

Met een nieuwe dominee komen ook nieuwe initiatieven. Een daarvan is een 
gesprekskring 40/50. Voor mensen zoals u en ik, die met elkaar zich willen verdiepen 
in Bijbelse en actuele onderwerpen. We hopen hiermee in het voorjaar te kunnen 
starten. 

Een ander initiatief is de koffieochtend. Evelijne geeft aan er 
graag te willen zijn voor onze leden, maar ook voor anderen: 
als predikant, als gesprekspartner, als luisterend oor. Er is in 
deze tijd veel behoefte om ervaringen en verhalen te delen. 
Om troost te vinden, nabijheid. Buiten wordt het kouder en 
donkerder, in haar kamer is het warm en licht. 
Zij zit elke woensdagochtend van 10 tot 13 uur in haar kamer 
in de Torenhof (zij-ingang) en je kunt zomaar binnenlopen, 
zonder afspraak. Aanmelden mag ook. Je kunt ook op een 
ander moment met haar afspreken, bij haar, bij jou. Je bent 
welkom: kopje koffie, praatje, kennismaken, pastoraat. 
Neem gerust contact op. 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Onze zondagschool heeft helaas ook geen voortgang gehad, maar wat mogen we 
dankbaar zijn met de creativiteit en flexibiliteit in onze gemeente. De zondagschool 
heeft in plaats van een kerstuitvoering online kerst gevierd met elkaar. Van te voren 
is de kersttas bij alle kinderen thuis bezorgd, met hun kerst cadeau en een liturgie. Ze 
deelden samen de kaarsen die thuis klaar stonden, het verhaal werd gedeeld. En ook 
het beste nieuws en het slotlied. 
En ondanks dat we het niet met elkaar in de kerk hebben kunnen vieren, is het voor 
de kinderen een prachtig feest geworden.

 De tienergroep heeft een aantal keer een bijeenkomst mogen hebben. Zij hebben 
samen met Dirk Boersma een dienst voorbereid en gelukkig heeft deze in oktober 
doorgang mogen vinden. Voor en door onze tieners. Wat een fijne dienst . Met 
elkaar hebben ze ons mooie muziek laten horen en mooie woorden gegeven. Ben je 
ook een tiener en wil je eens meedraaien in de groep, dan vind je informatie op de 
website. 

En dan is er een nieuw jaar. Met nog steeds een lockdown en vele beperkingen. En 
toch biedt dit jaar nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, dromen, en vooral hoop. 
Hoop dat we weer een “normaal” leven mogen hebben, dat we elkaar weer mogen 
zien en omarmen. 

Brief aan Nieuw Jaar 

Lieve Toekomst, ik sta klaar,
kom maar met dat nieuwe jaar,
laat je licht maar binnenstromen,
zegen ons met nieuwe dromen
en laat Oud Jaar nu maar achter.
Gun ons hoopvolle gedachten
en veel liefde om te delen.
Laat de wereld maar weer helen.
Breng Verleden Tijd, je zus,
veilig thuis, geef haar een kus
want zij heeft genoeg gedaan.
Ik zeg: proost op ons bestaan!

Geschreven door: Evelijne, 1 januari 2021, 00.01 uur

Wilt u ook meeluisteren of kijken met onze diensten, dit kan via 
www.kerkdienstgemist.nl en https://www.facebook.com/St.MaartenskerkOphemert
Informatie over onze kerk, de gemeente en de kerkdiensten vind u op onze website:
http://cms.stmaartenskerkophemert.nl

Sint Maartenskerk Ophemert (vervolg)
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Voetballen 
Helaas kan & mag er al een lange tijd door iedereen boven de 18 jaar
niet gevoetbald worden. We vinden dit als vereniging ongelofelijk
jammer, maar gezondheid gaat boven alles. We zijn ontzettend blij dat de jeugd wel 
buiten mag sporten en de trainingen & activiteiten voor hen gewoon doorgaan. 
Ondanks het gemis van de wedstrijden, is de jeugd fanatiek aan het trainen. Zodra 
het toegestaan is, gaan de senioren ook weer trainen.

Hoofdtrainer
Het bestuur van is verheugd te kunnen mededelen dat Andre Verbeek voor 2 jaar 
heeft bijgetekend als hoofdtrainer bij de vereniging. Het bestuur is er van overtuigd 
dat ze met dit besluit de stijgende lijn van het eerste elftal voort te kunnen zetten en 
de goede sfeer op het sportpark te kunnen continueren. 

Op & rond het veld
Woensdag 25 november kregen onze jeugdtrainers hulp van 2 voetbalpieten. Na een 
potje voetbal met de pieten kregen alle kinderen nog iets lekkers. 
 

Woensdag 23 december was er het ‘Foute Kerstvoetbalspelletjes toernooi’ voor 
iedereen van 6 – 15 jaar. Een initiatief van een groepje enthousiaste trainers die van 
mening zijn dat er te weinig niet kan in coronatijd. Zo ontstond binnen een paar dagen 
dit toernooi waar 35 kinderen leuke balspelletjes deden en lekker hebben gevoetbald.

V.V.OPHEMERT
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Zaterdag 9 januari heeft de activiteiten 
commissie het chocomeltoernooi 
georganiseerd. Het had die nacht 
gevroren waardoor de warme 
chocomel de winterse sferen helemaal 
compleet maakten. Ruim 55 kinderen 
deden er mee met dit leuke & goed 
georganiseerde toernooi. Activiteiten 
commissie nogmaals bedankt voor de 
goede organisatie! 

Trainen na winterstop
Sinds een aantal jaar maken we in januari en februari gebruik van de gymzaal van 
Huis op Hemert. Door corona kan dat dit jaar niet en trainen de jeugdteams buiten 
zolang het veld (& het weer) dit toelaat.

‘Tuinmannen/ vrouwen’ gezocht
Ons terreinteam bestaande uit Hans, Herman & John, zijn opzoek naar mensen m/v 
die op de maandagmiddagen van ca 13.30 - 16.00 uur willen helpen met diverse 
voorkomende (groen) klussen op- & rond het veld. Dit gaat altijd heel gemoedelijk 
met uiteraard een kop koffie of thee en een gezellig praatje. Geïnteresseerd? Kom 
maandagmiddag eens langs.

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.

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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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

Deadline kopij voor uitgave 2 van 2021 is: 7 maart. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Door covid 19 kan de kindercarnaval helaas dit jaar niet groots gevierd worden, 
daarom hebben we leuke alternatieven bedacht.

Rode neuzen vossenjacht

Voor alle kinder uit Ophemert en omstreken.
Vrijdag 12 februari vanaf 18.00 tot 20.00 uur.
Geef je op per groepje of alleen voor 9 februari Max 1 begeleider vanaf 13 jaar.
Opgeven kan bij Sabine 0682760427 of Wendy 0634826226
Alle Rode neuzen gevonden haal dan je attentie op bij Groenestraat 14. 
LET OP, het gaat niet om de snelste tijd.
Ook  is er nog een prijs te winnen met een eigengemaakt carnavals filmpje met je 
vrienden , familie of alleen. Stuur je gekste, mafste, leukste, carnavals filmpje naar 
Wendy 0634826226
Voor 9 februari, wie weet val jij in de prijzen.

De Carnavalscommissie
Petra, Sabine, Wendy
 
Deelname is voor eigen risico. Wil je niet dat de foto’s op Facebook geplaatst worden 
geef dit dan aan bij de aanmelding.

Rode neuzen vossenjacht
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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

Boerenlogisch Boerderijvlees

Wist u dat:

-  Piemontese vlees een fijne 
structuur heeft en heerlijk mals is?

-  Wij gevarieerde pakketten van 
20 kg vers op bestelling en de 
Beefbox  van 5 kg diepgevroren uit 
voorraad kunnen leveren?

-  Wij een automaat hebben waar u 
portieverpakkingen kunt kopen?

-  Wij ook speciale stukken BBQ-vlees 
kunnen leveren?

 
Natuurlijk Bommelbeef

NU OOK UIT DE 
HET LEKKERSTE VLEES 

WWW.BOMMELBEEF.NL - INFO@BOMMELBEEF.NL -  BOMMELSESTRAAT 82 - 4061RG OPHEMERT

VLEESAUTOMAAT
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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 


