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AUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.
Compleet, goed en betaalbaar

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

www.autobedrijfwillekes.nl
tel.nr. 0344-651294

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

www.bandenservicewillekes.nl
webshop: www.gebruiktevelgenenbanden.nl

tel.nr. 0344-661446
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ALTIJD GOED AF!
AUTOBEDRIJF WILLEKES

   DE GEER 13                   DE VLONDER 10   
   OPHEMERT                         TIEL                      
                         

TEL: 0344-651294

    

                      
     Voor verkoop, APK, onderhoud, reparatie van uw auto. 

                Het autobedrijf in uw omgeving!
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                      WILLEKES

                              
  BOMMELSESTRAAT 17, OPHEMERT   
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Restaurant “Het Dijkhuis”
� Een sfeervol restaurant �

� Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 �
� www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu �

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

Ontspannen overnachten
in de luxe bed & breakfast of in de royale trekkershutten.

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

www.campingzennewijnen.nl
ANWB-waardering: 9,3

Hermoesestraat 13  |  4062 PP Zennewijnen  |  Tel. (0344) 651498
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2Januari 2013
Jaargang 7, uitgave

Informatie:
Redactie
- Ben Groven -
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
- Angelique Bos -
M.Bos-q4c@kpnplanet.nl

Adverteren
- Wim van Driel -
w.van.driel21@kpnplanet.nl
- Lieke de Bie -
liekeannemarijke@hotmail.com

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

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

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

Data 2013:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal vóór
3 22 mei 17 mei
4 25 juli 12 juli
5 26 september 13 september
6 28 november 15 november

Advertentiekosten (excl. BTW):
Zwart/wit Kleur (alleen heel A5) Per nummer
1/2 A5 € 12,50 1 jaar (6x)  € 60,00
1/1 A5 € 25,00

Middenblad  € 27,50

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Monique de Jongh
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Henk Helderton
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Kees van Houselt
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” Marianne Crombach
Restaurette Ben van Geene
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Peter Albarda
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Ria Vermeulen
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren
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Groeten en zwaaien                                                           

Toen mij gevraagd werd iets over mijn ervaringen als nieuwkomer in de streek 
voor het Hèmers krantje te schrijven, wist ik meteen dat de eerste over groeten en 
zwaaien zou gaan. 

Wij hadden de inburgeringscursus in het Stroomhuis al gevolgd vòòr onze 
verhuizing. Daar hoorden we dat de mensen hier gewend zijn om elkaar met Hoi of 
hand opsteken te groeten. Import had daar vaak geen weet van tot ongenoegen 
van de oorspronkelijke inwoners.

Nou behoor ik toevallig tot de soort mensen die erg graag groet. Een hele kleine 
moeite met veel plezier is mijn ervaring. Als kind zwaaide en groette ik al graag. Op 
de plekken waar ik eerder woonde had ik vaak een stiekem projectje: om mensen 
die nooit groeten in de straat elke keer toch te groeten. En meestal ‘slaagde’ mijn 
projectje.

Eenmaal hier wonend merk ik dat de meeste dorpsbewoners nog meer groeten 
dan ik. En dat vind ik leuk! 

Wat mij opvalt zijn de verschillende soorten van groeten. Hoi is er maar één van. 
Op de dijk heb je de mannen - vaak in een flinke Mercedes of bestelauto - die 
hun wijsvinger van het stuur optillen als groet. Een knik met het hoofd zie ik soms 
te laat. Je hebt de mensen in de straat die hun hand opsteken. Naast Hoi komen 
de gewone in de rest van Nederland gebruikelijke Dag, Hallo of Goedemorgen, 
-middag of -avond net zo vaak voor. Daar was ik zonder inburgeringscursus ook wel 
uit gekomen.

Nu we hier al weer een tijdje wonen, merken we dat mensen ons beginnen te 
herkennen. De vinger van het stuur wordt een hand, een hand opsteken wordt 
zwaaien. En zwaaien wordt soms zelfs toeteren. 

U begrijpt: we beginnen ons al een beetje thuis te voelen.

        

Groet, Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert



Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert

- 7 -

Beste mensen,

Sinds het laatste Hèmers krantje zijn er al weer 3 bijeenkomsten geweest en 
hebben we er nog maar 1 tegoed voordat de zomervakantie begint.

Woensdag 6 februari kwam de heer Jan van Rijnsbergen, lid van de Molenstichting 
voor het Gelders Rivierengebied ons vertellen over de verhuizing van de 
Poldermolen van Wadenoyen naar Ophemert.

Hij begon met te vertellen over de stichting. Vroeger stond in ieder dorp een molen. 
Nu zijn er nog 1000 in heel Nederland, waarvan er 7 onder deze stichting vallen.

De Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied is een stichting die opgericht 
is op 9 november 1972 en gevestigd is te Tiel. De oprichting is tot stand gekomen 
nadat het Polderdistrict Tielerwaard, waar de heer van Rijnsbergen vroeger gewerkt 
heeft, na de voltooiing van de cultuurtechnische werken op het gebied van de 
waterbeheersing, de molens niet meer functioneel kon inzetten. Het bestuur van 
de molenstichting wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de Gemeenten, 
het Waterschap Rivierenland en belangengroeperingen vanuit de molenwereld. 
De stichting heeft als doel het behoud van de monumenten, beschermd in de 
Monumentenwet 1988 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling. Het is niet 
de opzet van de stichting om zoveel mogelijk molens in de stichting op te nemen. 
Het is de bedoeling, dat, wanneer een eigenaar van een molen bv een gemeente, 
waterschap of particulier, deze molen moet afstoten, de Molenstichting in beginsel 
bereid is, onder bepaalde voorwaarden, deze molen in eigendom en/of beheer 
over te nemen. De Stichting aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding van deze molen.

Het beheer en onderhoud wordt deels bekostigd uit beschikbaar gestelde 
financiele middelen van de Rijksoverheid zgn. Brimsubsidie. Deze subsidie bedraagt 
maximaal 60% van de gelimiteerde geraamde onderhoudskosten. Verder is sprake 
van een gemeentelijke subsidie van 10-15%, afhankelijk van de kosten en het 
beschikbaar zijn van middelen. De provincie Gelderland kent eveneens subsidie 
toe, deze is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage en wordt pas verleend als de 
gemeente daadwerkelijk bijdraagt. Verder zijn er nog een beperkt aantal sponsoren 
zoals de Bankgiroloterij, het Waterschap Rivierenland en de Vervoornstiching. In 
grote lijnen kan de molenstichting rekenen op een bijdrage van 80 à 90% van de 
beheers -en onderhoudskosten. Een zeer belangrijke spil in dit geheel is de inzet 
van onze 7 vrijwillige molenaars, die zorgen voor de daadwerkelijke inzet van de 
molens , inclusief het kleinschalig onderhoud. De kosten voor de molenstichting 
zijn ongeveer €15.000,- per jaar per molen.

60+ SOOS OPHEMERT



 
 

OPENDAG 11 MEI 

 
 

Kwebbeleend Ophemert geeft samen met Klei-Allerlei  
               op Zaterdag 11 Mei een open dag!! 

Kijk voor meer info op de website 
 
 
Baby's kunnen opgroeien met leeftijdsgenootjes tot kleuters, met 1 en 
dezelfde leidster in een huiselijke sfeer. 
 
Een veilige en fijne plek voor uw kinderen. 
 

 Aangesloten bij een gastouderbureau 
 Ruime speelruimtes 
 In bezit van een EHBO-diploma 
 In bezit van een verklaring omtrend goed gedrag 
 Kleine huiselijke opvang 
 Omgeven door leeftijdsgenoortjes 
 Flexibele opvang 

 
 
Voor meer informatie bel of mail ons vrijblijvend 
Jeanette de Jongh 
 
E-Mail: kwebbeleendophemert@gmail.com 
Website:  www.kwebbeleendophemert.nl 
 
Telefoon:  0344652570 
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Door het zeer efficiënt omgaan met de beschikbare middelen, inzet van vrijwilligers 
e.d. en een beperkt eigen vermogen is de Molenstichting nog steeds in staat haar 
verantwoordelijkheid voor de 7 molens waar te maken. De molens die onder de 
Molenstichting vallen zijn:
 • Achterste Hellouwse Molen
 • Voorste Hellouwse Molen,
 • Molen de Vlinder in Deil
 • Molen de March in Lienden
 • Poldermolen Geldermalsen
 • Poldermolen Wadenoijen (staat tegenwoordig in Ophemert)
 • Poldermolen Zuilichem

De poldermolen uit Wadenoijen is verplaatst omdat hij zeer ongunstig kwam te 
liggen door de A15, de Betuwe lijn en de opslag van de AVRI. Voor de verplaatsing 
moest de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort toestemming geven. De 
toestemming kwam in 2007. De verplaatsing vond plaats tussen december 2009 en 
november 2010. In de film konden we zien hoe dat te werk ging. Het klaarmaken 
van de plaats waar hij naar toe moest, het afbreken in Wadenoijen en het vervoer 
naar Ophemert.

Verder kregen we uitleg over de soorten molens en hoe ze werken. Hieronder wat 
soorten met een korte uitleg.
Handmolens.  In de Prehistorie gebruikte men al maalstenen of wrijfstenen, 
waarmee met de hand graan tot meel gemalen werd. Voor handmolens is 
menskracht de energie-bron.
Rosmolens. Later ging men andere krachten gebruiken om een molen te laten 
malen. Er kwamen molens waarbij het zware werk gedaan werd door een paard 
(ros). Het dier loopt rondjes en zet daarbij een groot wiel in beweging. 
Watermolens. In de Middeleeuwen ging men, daar waar het mogelijk was, op 
grote schaal gebruik maken van de kracht van het stromend water. Dit water zet de 
raderen van de watermolens in beweging. 
Windmolens. In het vlakke westen van Nederland bleef men zoeken naar een 
andere manier om molens te laten draaien. Vanaf de 11 e eeuw begon men 
windkracht te gebruiken. Men begon windmolens te bouwen waar het veel waaide, 
het vlakke deel van Nederland dus. 
Poldermolens. Nederland is bijna helemaal vlak en ligt vaak lager dan de zee. 
Grote stukken grond waren drassig. Om het land te kunnen bewerken en bewonen 
moest men de grond droog maken. Dit deed men door middel van poldermolens 
die in de 16e en 17e eeuw ook grote meren droogmaalden. 
Korenmolens. De korenmolen was en is nog steeds het belangrijkste molentype. 
Vanaf de 13e eeuw groeide de bevolking en werd de vraag naar graan steeds 

60+ SOOS OPHEMERT vervolg



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen
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groter. Daardoor kwamen er steeds meer korenmolens bij om het graan te 
malen. Tot op de dag van vandaag zijn er nog veel korenmolens over die nog 
kunnen malen. 
Industriemolens. Bij iedere grote stad ontstonden in de 17e en 18e eeuw 
industriegebieden. Dit betekende een groep molens bij elkaar, altijd goed 
te bereiken via het water. Ze zaagden hout (voor de huizen en de schepen), 
stampten oliehoudende zaden (voor de lampenolie) of vermaalden 
kleurstoffen voor verf. Zij hebben de basis gelegd voor de hedendaagse 
industrie van ons land. 
Stoommachine en elektrische motor. De molens hebben heel lang hun 
werk kunnen doen tot aan het begin van de 20e eeuw. Door de opkomst van 
de stoommachine, de dieselmotor en de elektrische motoren, gingen steeds 
minder molenaars de molens gebruiken om te malen. De molens raakten in 
verval en werden vaak afgebroken. In de laatste honderd jaar zijn er zeker 9000 
molens verdwenen. 

Een geslaagde middag met verschillende nieuwe gezichten onder de 
bezoekers.

Woensdag 6 maart was het onderwerp assistentie en praktijkondersteuning 
in een huisartsenpraktijk. Door een misverstand in de afspraak ging dit 
niet door. Hiervoor in de plaats kwam mevrouw Christa Stevens van 
Natuurgeneeskundig Centrum de Lieverij in Ophemert. Zij verteld over haar 
ervaringen in de reguliere gezondheidszorg en hoe en waarom zij overgegaan 
is naar de homeopathie.

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke geneesmethode die stelt dat de 
mens méér is dan alleen het lichaam. Er is een voortdurende wisselwerking 
tussen het lichaam, de geest (het denken) en het gevoelsleven. We bezitten  
een levenskracht en de homeapathie gaat er van uit dat wij door ons 
zelfregulerend vermogen van deze levenskracht weer in balans kunnen 
komen. Daar kan een homeopathisch geneesmiddel bij helpen. Dat kent 
geen bijwerkingen of allergische reacties mits door een deskundige 
voorgeschreven. Voor het vinden van een passend geneesmiddel is een 
consult nodig. Zo’n eerste gesprek duurt ± 11⁄2 uur en hierin wordt gevraagd 
naar het hele wezen van iemand zoals angsten, slaap, eetgewoontes en hoe 
iemand reageert op gebeurtenissen.

Mocht u hierover meer willen weten kunt u altijd contact met haar opnemen. 
Zij woont Esterweg Oost 18 in Ophemert. 
Voor ons was het een leerzame middag.

60+ SOOS OPHEMERT vervolg
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Woensdag 3 april kwam de heer Ruud van Zuilen, direkteur van Theater 
Agnietenhof in Tiel, ons vertellen over zijn werk als direkteur en programma-
samensteller van Agnietenhof. 

In de Agnietenhof zijn 160 tot 170 voorstellingen per seizoen. Daar komen nog 
de amateurvoorstellingen en de commerciele evenementen bij.

Bij de samenstelling van een nieuw programma is er keuze uit een aanbod van 
tussen de 1500 en 2000 voorstellingen. Bij de keuze zijn 3 punten belangrijk: 
de kwaliteit, de financieën en: is er publiek voor. 

Soms denken wij dat een voorstelling een fluitje van een cent is. De acteurs 
komen, dan hun kunstje en kunnen dan weer naar huis. Er komt echter 
meer bij kijken. Bijvoorbeeld bij de voorstelling van Hans Klok: er kwamen ‘s 
ochtends om 8 uur 3 trailers met materiaal aanrijden en 18 technicie hadden 
de hele dag werk om alles opgebouwd te krijgen. Reken maar uit wat dat kost. 
Sommige voorstellingen brengen geld op, andere kosten geld, maar theater 
Agnietenhof wil ook jonge, minder bekende, talenten een kans geven zich te 
ontwikkelen. Daarom worden ook zij opgenomen in het programma.

Omdat de heer van Zuilen niet de hele middag bij ons was heeft Niek van 
Eldijk nog een paar films laten zien: over de verhuizing van de molen van 
Wadenoyen naar Ophemert en over molen de Vlinder in Deil.

Een gezellige middag vol informatie en ontspanning.

Tot slot is onze laatste bijeenkomst dit seizoen op woensdag 8 mei. 

We beginnen dan om 15.30 uur en wensen iedereen om 19.30 uur een fijne 
vakantie.  Graag tot dan. 

 Bestuur Zestig Plus Soos,
 Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika

60+ SOOS OPHEMERT vervolg



KLINIEK VOOR DIEREN
info@bata4en.nl

“Wij weten als geen ander wat uw dier nodig heeft. 
Van de benodigde gezondheidszorg tot de juiste voeding.”

Spreekuur
 Ophemert ma. t/m vrijdag 16:30 - 17:30 uur 
 Haaften  ma. t/m vrijdag 13:30 - 14:00 uur
   (voor andere momenten alleen op afspraak)
Spoedgeval   24 uur per dag bereikbaar
Operaties   Op afspraak

Weverstraat 2 • 4061 AP OPHEMERT • 0344 - 651798
Enggraaf 22 • 4175 ER HAAFTEN • 0418 - 591302
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De thermometer aan de rand van ons dorp is niet te missen. Een groep 
enthousiastelingen gaan begin juni naar Frankrijk om deel te nemen aan 
de Alpe d’HuZes. Een actie waarbij geld bijeen wordt gebracht voor de 
overwinning op kanker. Onder het motto “Opgeven is geen optie” wordt op 
één dag de legendarische Alpe d’Huez tot 6 keer beklommen. 

Op Koninginnedag zullen we bij de BBQ een veiling houden waarbij leuke 
artikelen worden aangeboden. Volledige opbrengst voor Alpe d’HuZes. Help 
ons van de spullen af!!!

Volg en steun ons via:  www.4dbforlife.nl

Alpe d’Huez



                                              
 

 

 
Buren  
 
Oppervlakte: 02.47.00 ha 
Perceel agrarische grond. 
Huidig cultuur akkerbouw 
aan A- watergang gelegen 
 
 

 
Te koop of te Huur; 
Ophemert  Weverstraat 22  
Keuken m.stijlvolle royale inr. en 
schiereiland. Woonk. 55 m2 
praktisch rechthoekig. Vier slaapk., 
badk. Aanbouw inr. en afw.g 2012.  
Woonoppervlak:     195 m2 

Inhoud woning:       600 m3 

Grondoppervlak:     490  m2
 

Vraagprijs   € 382.500,-- k.k.  
Huurprijs:   € 1275,-- excl. p.m. 
-- Let op bijzonder aanbod: huur 
  maximaal 5 jaar, betaalde huur 
   komt in mindering koopprijs - - 

 
Varik  nabij Weiweg nr. 8 
Oppervlakte: 01.84.00 ha 
Perceel agrarische grond van 
goede kwaliteit, huidige cultuur 
grasland, belend door grasland, 
akkerbouw en fruitteelt. Water 
beschikbaar middels A-
watergang. 
Prijs: reacties worden  
          voorgelegd aan verkoper 

Te koop: 
Varik, nabij Walgtsestraat 19a 
Perceel perenboomgaard  
Giese Wildemannen. Overige 
grond grasland.  
Grondoppervlak:  00.90.13 ha. 
Vraagprijs:       € 55.000,-- k.k.  

Te koop: 
Bouwkavel te Kerk Avezaath 
Achterstraat naast nr. 26 
Breed ± 19,5 m. diep ± 39 m. 
Heden klein boomgaardje 
en schuurruimte aanwezig. 
Grondoppervlak: 725 m2    
Vraagprijs:    € 169.500,-- k.k.  
 

Ophemert     TE KOOP  
Blankenburgsestraat 10 
Patio-bungalow met garage op 
goede locatie. Zeer geschikt voor 
senioren of jong gezin. Moderne 
keuken (2004) en badkamer (2002)  
Bouwjaar:               1973 
Inhoud:                  441 m3 

Woonoppervlak       114 m2 

Perceel                   451 m2 
Vraagprijs: € 335.000,-- k.k.  
 

F. Verburg Makelaardij o.g. en Taxaties 
Molenstraat 5 4061 AA OPHEMERT  

TEL: 0344-662041, www.fverburg.nl, info@fverburg.nl 
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Buren  
 
Oppervlakte: 02.47.00 ha 
Perceel agrarische grond. 
Huidig cultuur akkerbouw 
aan A- watergang gelegen 
 
 

 
Te koop of te Huur; 
Ophemert  Weverstraat 22  
Keuken m.stijlvolle royale inr. en 
schiereiland. Woonk. 55 m2 
praktisch rechthoekig. Vier slaapk., 
badk. Aanbouw inr. en afw.g 2012.  
Woonoppervlak:     195 m2 

Inhoud woning:       600 m3 

Grondoppervlak:     490  m2
 

Vraagprijs   € 382.500,-- k.k.  
Huurprijs:   € 1275,-- excl. p.m. 
-- Let op bijzonder aanbod: huur 
  maximaal 5 jaar, betaalde huur 
   komt in mindering koopprijs - - 

 
Varik  nabij Weiweg nr. 8 
Oppervlakte: 01.84.00 ha 
Perceel agrarische grond van 
goede kwaliteit, huidige cultuur 
grasland, belend door grasland, 
akkerbouw en fruitteelt. Water 
beschikbaar middels A-
watergang. 
Prijs: reacties worden  
          voorgelegd aan verkoper 

Te koop: 
Varik, nabij Walgtsestraat 19a 
Perceel perenboomgaard  
Giese Wildemannen. Overige 
grond grasland.  
Grondoppervlak:  00.90.13 ha. 
Vraagprijs:       € 55.000,-- k.k.  

Te koop: 
Bouwkavel te Kerk Avezaath 
Achterstraat naast nr. 26 
Breed ± 19,5 m. diep ± 39 m. 
Heden klein boomgaardje 
en schuurruimte aanwezig. 
Grondoppervlak: 725 m2    
Vraagprijs:    € 169.500,-- k.k.  
 

Ophemert     TE KOOP  
Blankenburgsestraat 10 
Patio-bungalow met garage op 
goede locatie. Zeer geschikt voor 
senioren of jong gezin. Moderne 
keuken (2004) en badkamer (2002)  
Bouwjaar:               1973 
Inhoud:                  441 m3 

Woonoppervlak       114 m2 

Perceel                   451 m2 
Vraagprijs: € 335.000,-- k.k.  
 

F. Verburg Makelaardij o.g. en Taxaties 
Molenstraat 5 4061 AA OPHEMERT  

TEL: 0344-662041, www.fverburg.nl, info@fverburg.nl 
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Nieuws van Euphonia

De uitvoering zit er weer op en er waren heel veel mensen die kwamen luisteren 
en kijken. Er waren zelfs bijna geen stoelen genoeg. Het was voor het laatst in de 
school, want volgend jaar kunnen we gebruik maken van het nieuwe gebouw dat 
nu helaas nog niet klaar was. De mensen die er waren, hebben kunnen zien dat we 
weer een heel aardige club hebben en dat de groei er zeker in zit. De groep leerlin-
gen deed heel erg zijn best om een goede indruk te geven van wat ze geleerd heb-
ben en vooral bij de slagwerkgroep stond weer een leuk stel om hun vaardigheden 
te laten horen. Zelfs een oud-lid had gevraagd of ze mee mocht doen en wat ons 
betreft mag ze ook nog terugkomen. Graag zelfs. De muziek die we maakten was 
voor alle leeftijdsgroepen geschikt. We begonnen met Drumbo, wat ook wel spot-
tend het Hèmers volkslied wordt genoemd en wat dit keer na een paar maten al 
overging in een gospel.(grapje van de dirigent)Daarna waren meteen de leerlingen 
aan de beurt. Moderne muziek als Skyfall en Rolling in the deep van Adèle kwamen 
voorbij, maar ook Abba en enkele marsen werden gespeeld. Aan het eind sloten 
we gezamenlijk af met de hele Drumbomars en na de verloting kon iedereen weer 
naar huis. We willen de directeur van de school toch weer bedanken voor het ter 
beschikking stellen van het gebouw, zodat we voor onze uitvoering toch over 
voldoende ruimte konden beschikken, en Hans Kleinhout voor het uitlenen van 
diverse materialen, zoals een complete keuken, die het mogelijk maken om overal 
een grote groep mensen te kunnen ontvangen. Ook alle bedrijven die ons gespon-
sord hebben: W. van Eldik, Geerjans Haarmode, Fam. Buitelaar, Bloemenkwekerij v.d. 
Westeringh, Bas van Ooijen, Autobedrijf Willekes, Firma van Dijk en Firma Ton, be-
dankt. En alle mensen uit Ophemert en omgeving bedankt voor de belangstelling.

Het komend seizoen staan de volgende activiteiten gepland.
20 april treden we samen met de muziekvereniging uit Waar-
denburg op bij de Rode Kruis Bloesemtocht. U kunt ons zien 
bij de rustplaats in Erichem.

30 april verlenen we muzikale medewerking bij het vieren 
van Koninginnedag. ’s Middags staan we zoals elk jaar met 

een sinaasappelenkraam op de markt. 

BLOEMENVERKOOP
Wij willen onze traditie om bloemen te verkopen voor moederdag voortzetten.
11 mei maken de muzikanten een rondgang door het dorp. We komen 10 of 11 mei 
bij u aan de deur met de bloemen. Houdt hier vast rekening mee.

EUPHONIA



pottenbakkerij Klei-allerlei 
Dorpsstraat 8, 4061AM Ophemert. 
tel: 0344 651291; www.kleiallerlei.nl 

 Verkoop van keramiek 
 Bedrijfsuitjes 
 Kinderfeestjes 
 Workshops 
 Cursus 
 Expositie 
 Raku en pitfire stoken 
 Urnen 
 potterie 

 

2e  zaterdag in 

mei: 

OPENDAG 
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Huis op Hemert
Conform planning is het Huis op Hemert begin februari jl. opgeleverd.  Het 
merendeel van de appartementen is inmiddels bewoond. De begane grond/het 
kulturhus-gedeelte is ook reeds in gebruik genomen door de Buitenschoolse 
Kinderopvang (BSO) en de PWA-school voor wat betreft de schoolgym in de 
sportzaal. De andere toekomstige gebruikers, zoals de STMR, SZR, peuterspeelzaal 
en bibliotheek moeten om uiteenlopende redenen nog even wachten. Volgens 
planning zal de peuterspeelzaal vanaf medio april en de bibliotheek vanaf medio 
mei de nieuwe ruimte in gebruik nemen. De andere gebruikers volgen snel daarna.

Officiële opening Kulturhus
De officiële opening van de begane grond van het Huis op Hemert en het nieuwe 
school-/dorpsplein (=ruimte tussen de PWA-school en het Huis op Hemert) is 
gepland begin juni a.s. De vrijwilligers van het Kulturhus zijn inmiddels volop bezig 
om voor deze dag een programma voor te bereiden. Zij hebben de ambitie om er 
een onvergetelijke dag van te maken voor alle inwoners van Ophemert en andere 
belangstellenden. Meer informatie volgt t.z.t.

Status vacature beheerder
Het bestuur is al enige tijd in gesprek met de laatste twee overgebleven kandidaten 
van de ruim 20 sollicitanten. Een ontknoping is nabij. Alleen de laatste puntjes 
moeten nu nog op de spreekwoordelijke  “i” worden gezet. Op de datum dat dit 
stukje moet worden aangeleverd voor ‘t Hemers Krantje kunnen we helaas nog 
niet bekend maken wie de nieuwe beheerder zal worden.  Meer informatie volgt 
daarom in de volgende editie van ‚ ‘t Hemers Krantje of eerder via de website www.
kulturhus-ophemert.nl.

Tarieven
De tarieven voor de huur van de sportzaal zijn definitief bekend. Het tarief voor 
maatschappelijk gebruik bedraagt  € 17,20 per uur (incidenteel) dan wel € 
15,50 per uur (structureel; op basis van zogenaamde kwantumkorting/contract 
voor minimaal 1 jaar). De prijzen zijn per prijspeil 2013 en excl. BTW (voor 
sportactiviteiten is het BTW-percentage 6%).

De andere tarieven, bijvoorbeeld voor het gebruik van de evenementenhal, één 
of meer kantoor- of vergaderruimtes, de foyer, etc., kunnen  worden opgevraagd 
via het contactformulier op de website www.kulturhus-ophemert.nl of via het 
emailadres info@kulturhus-ophemert.nl. Het is belangrijk dat u in dit geval kort 
toelicht welke datum, ruimte en voor welk doel u deze zou willen huren.

“HUIS OP HEMERT”
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert
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Informatieavond voor bedrijven
Op 11 maart jl. was er een info-avond voor bedrijven in het Huis op Hemert. Tijdens 
deze avond is het concept van het Kulturhus nader toegelicht, is het gebouw 
(begane grond) bezichtigd en gesproken over de vele mogelijkheden van het 
Kulturhus / Huis op Hemert. De presentatie van die avond is ook op de website 
www.kulturhus-ophemert.nl geplaatst zodat iedereen met een internetverbinding 
deze kan bekijken.

#durftevragen / wensenlijstje
Misschien kent u het fenomeen al van twitter (#durftevragen), internet 
(durftevragen.com) of anderszins. De gedachte achter  ‘durftevragen’ heeft vele 
mensen inmiddels geïnspireerd, zo ook het bestuur van het Kulturhus. Praktisch 
komt het erop neer dat in dit geval op de website www.kulturhus-ophemert.nl 
een wensenlijstje is gepubliceerd met producten en diensten waaraan momenteel 
nog behoefte is om het Kulturhus in Ophemert goed te kunnen exploiteren. Als u 
bereid bent een of meer producten of diensten van dit wensenlijstje beschikbaar te 
stellen, zal uw naam worden vermeld op de website bij betreffend product/dienst. 
Uiteraard mag u in dat geval ook om een (andere) wederdienst vragen. Dàt is 
immers de gedachte van ‘durftevragen’.

“HUIS OP HEMERT” vervolg
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert

Dagverzorging Ophemert is op maandag, dinsdag en donderdag open voor 
cliënten die gezamenlijk een dag door willen brengen en waar leuke activiteiten 
worden gedaan maar er worden ook kleine cadeautjes gemaakt.
Op donderdag 23 mei houden wij een mini markt van 10.00 tot 11.30  in de 
Torenhof en hopen dat er veel inwoners een kijkje komen nemen en gebruik 
maken van een gratis kopje koffie. Er worden kaarten, chocolaadjes, kleine weggeef 
cadeautjes  en veel meer andere leuke dingen.
Verder willen de cliënten graag vertellen wat ze daar allemaal doen en het 
zorgadvies punt en Zorgthuis van SZR zullen aanwezig zijn om alle vragen te 
beantwoorden en te vertellen welke producten ze allemaal leveren.
Ongeveer half juni zal de dagverzorging gaan verhuizen naar het  mooie nieuwe 
cultuurhuis. 

Heb u meer informatie nodig hoor ik het graag zal de mail in de gaten houden
Truus Vermeulen
Manager dagverzorging SZR
06 21588119

Dagverzorging Ophemert



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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LENTE

Lang gewacht , maar NIET gezwegen,

NOOIT gedacht , Maar WEL gekregen..

In ieder geval hoop ik dat, als jullie DIT lezen

Het inmiddels inderdaad MOOI WEER zal wezen!

We zwegen NIET over die akelige kou, die ons maar niet verlaten wou !

Op de eerste lentedag konden we er slechts van dromen 

Wanneer dan toch wel die warme zon zou komen ?

Met de Paasdagen was het kouder dan dat het met Kerstmis was

Dat komt dus voor de weerkundigen als ”uniek” mooi van pas !

De winter heeft heel lang geduurd, maar is NU ”de laan uitgestuurd”

OOK zal de natuur zich nu wel herstellen

En zullen de knoppen aan de bomen op gaan zwellen 

Zodat die zich met prachtige bloesem kunnen tooien....

DAT was n.l. voor MIJ ook het hele MOOIE

Toen ik hier naar de Betuwe kwam en Nol v.d.Bergh me in z’n auto meenam

Om langs die prachtige boomgaarden te toeren

DAAR hingen ze dan : die prachtige ”bloesem-snoeren”

Dat was de allereerste indruk voor mij en maakte me uitzonderlijk blij !!!

MAAR...waar zijn al die boomgaarden gebleven,

Die nog ZO in mijn herinnering ”zweven”?

WEG!!! Gerooid en de grond vol gebouwd met huizen ,

Want veel mensen uit de stad kwamen naar hier verhuizen .

Naar de Betuwe met haar prachtige natuur,

Maar de appels smaken toch wel heel erg zuur

Als je NU tegen gebouwen aan moet kijken

Waar je vroeger prachtige bloesem zag prijken!!!

HELAAS is daar helemaal niets aan te doen 

Het is nu ”het uur NU” ..en vroeger was TOEN....

Ik voor ‘t eerst in 1950 naar de Betuwe kwam 

En NOL mij al gauw tot zijn echtgenote nam!

Groetjes Editha v.d.Bergh-Hörmann

Tot kijk in het volgende krantje in de ”Bloeimaand” !!!

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



PRAKTIJK VOOR COACHING
Phychotherapie en training Cortlever

www.psychotherapiebetuwe.info
Waalbandijk 31 • 4061 AL Ophemert • Tel. 06 83 69 55 53
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Phychotherapie en training Cortlever

www.psychotherapiebetuwe.info
Waalbandijk 31 • 4061 AL Ophemert • Tel. 06 83 69 55 53
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Na een zeer geslaagde algemene ledenvergadering in januari, waarbij we weer een 
goede opbrengst hadden met de bingo, hebben we in februari bezoek gehad van 2 
kandidaat-notarissen van Notariskantoor Aitton uit Tiel. Zij hebben het onderwerp 
over erfrecht behandeld, iets waar de meesten van ons vroeg of laat mee te maken 
krijgen.

In maart hebben we bezoek gehad van de dames van de STMR en Vegro die ons 
alles verteld hebben over het krijgen van thuiszorg en de verschillende artikelen 
die er zijn, waarmee we onszelf kunnen helpen en die er mogelijk voor kunnen 
zorgen dat we met de nodige hulp langer thuis kunnen blijven.

April is de maand van het Eendagsbestuur. 5 leden van onze vereniging verzorgen 
een avond waarop het bestuur vrij is en daardoor ook ontspannen kunnen 
genieten van een leuke avond.

Ook wordt deze maand door de afd. Varik/Heesselt en de afd. Ophemert de 
jaarlijkse “PR-reis” van de Agrarische Commissie afd. Gelderland verzorgd. We gaan 
met 260 vrouwen op bezoek bij 4 bedrijven in Est, Buren, Zoelen en Tiel.

En dan niet te vergeten onze bijdrage aan Koninginnedag.

U kunt ons zoals al vele jaren vinden op de markt van de Oranjevereniging, waar wij 
de verkoop van koffie/thee, fris en diversen verzorgen. Wij hopen u allen te zien op 
de laatste Koninginnedag. 

Wanneer u interresse heeft in onze vereniging schroom dan niet om kontakt op te 
nemen met onze bestuursleden.

Voorzitter:   Lien de Jong, tel. 661678
Secretaris :   Lenie Onwezen, tel. 618708 of Ria Vermeulen, tel. 651219
Penningmeester :  Joke Hooykaas, tel. 616084
Alg.bestuurslid :   Rijna van Os, tel.652145
Wij vertellen u graag iets over onze vereniging en laten u ons programma zien.

Wij wensen alle inwoners een fijne lente toe.

Vrouwen van Nu
AFDELING OPHEMERT



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  ]



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  ]
- 27 -

Sinds een aantal jaren geef ik op de woensdagavond yogales bij 
Natuurgeneeskundig centrum de Lieverij, Esterweg 18 in Ophemert.

De yoga die ik geef is Kundalini yoga, de yoga van het bewustzijn. Kundalini yoga 
is een heel afwisselende vorm van yoga. Naast statische oefeningen komen ook 
veel dynamische oefeningen voor. Ademhaling neemt een centrale plaats in. Iedere 
oefening wordt verbonden met de ademhaling. Verder wordt gebruik gemaakt 
van mudra’s (gebaren met de hand), meditaties, klank, mantra’s en dans. Deze yoga 
is heel geschikt voor de mensen van deze tijd, met verantwoordelijkheden op 
school, werk, familie en in de maatschappij. De snelheid waarmee tegenwoordig 
veranderingen plaatsvinden, vertoont een stijgende lijn en levert daardoor veel 
stress en onrust op. De wetenschap van de Kundalini yoga geeft ons de handvatten 
om met deze steeds toenemende verantwoording om te gaan. Deze yoga kan door 
iedereen worden beoefend. Je hoeft niet lenig te zijn. Ieder doet mee op zijn of haar 
eigen niveau.

Wil je meer weten of wil je meedoen, dat kan.

Zie voor meer informatie:
website:  www.yogadebetuwe.nl
email:   rijnja.laura@gmail.com
tel:   06 - 284 103 65

Laura Rijnja

Yoga de Betuwe



Programma 
Het programma voor dit jaar is wat anders dan vorig jaar. Onze koning stuurt gelijk 
roet in het eten. Wij hebben gemeend het programma in tijd iets op te schuiven. 
Zodat u eerst de troonopvolging kunt volgen op de TV.  

Koninginnendag
Zoals u gewend bent starten we met de aubade bij de muziekschelp. De kinderen 
kunnen voor de aubade bij Geerjan een ballon komen ophalen. Na de aubade, ook 
dit jaar weer verzorgd door de oer gezellige muzikanten van muziekvereniging 
Euphonia worden deze op teken van ons allemaal tegelijk opgelaten. Ook kunt 
u vooraf een nummer bij ons ophalen voor de optocht. De optocht ‘Cultureel 
Ophemert’ start om 12.00. Ook deze optocht wordt muziekaal omlijst door 
Euphonia. Na de optocht (tussen 12.45 en 13.15 uur) worden door de jury de 
prijzen uitgereikt in de muziekschelp.  De route staat in dit krantje. Om 15.00 uur 
start de markt op het parkeerterrein bij de VV Ophemert. U kunt zoals gebruikelijk 
een kraam huren van ons voor € 12,00 of een halve kraam voor € 6,00. Dit moet 
u wel van te voren opgeven bij één van ons of via email. Tussen de kramen is 
verkoop toegestaan. Wij zetten er kratten neer waar u spullen op kunt verkopen. 
Op de braderie zorgen de Vrouwen van Nu weer voor een ouderwets gezellig 
terras. Consumpties alleen met munten verkrijgbaar. Die kun u bij ons kopen. 
Op de braderie staan leuke attracties voor de kinderen. Om 16.30 uur is er een 
zeskamp voor de kinderen op het voetbalveld. Aanmelden van kinderen gaat via 
school maar mag ook via email. Na de zeskamp en de braderie start vroeg in de 
avond onze dorps BBQ. Net als vorig jaren is deze geheel gratis voor alle inwoners 
van Ophemert en Zennewijnen. Wij hebben bij de slager een flinke bestelling 
opgegeven, maar ook dit jaar is het weer op = op. Tijdens de BBQ mogen talenten 
uit Ophemert ons muzikaal vermaken op het open podium. Geef jullie op bij Kees 
van Houselt of via email.   

Tijdens de BBQ, en ook daarvoor is de kantine van VV Ophemert open. Heeft u nog 
munten over dan kunt u die daar nog inleveren. In de kantine zijn munten niet 
verplicht!  

Oranjecomité OphemertOranjecomité Ophemert 
  
 
 Programma  
 
Het programma voor dit jaar is wat anders dan vorig jaar. Onze koning stuurt gelijk roet in het 
eten. Wij hebben gemeend het programma in tijd iets op te schuiven. Zodat u eerst de 
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Koninginnendag 
Zoals u gewend bent starten we met de aubade bij de muziekschelp. De kinderen kunnen voor 
de aubade bij Geerjan een ballon komen ophalen. Na de aubade, ook dit jaar weer verzorgd 
door de oer gezellige muzikanten van muziekvereniging Euphonia worden deze op teken van 
ons allemaal tegelijk opgelaten. Ook kunt u vooraf een nummer bij ons ophalen voor de 
optocht. De optocht “Cultureel Ophemert” start om 12.00. Ook deze optocht wordt 
muziekaal omlijst door Euphonia. Na de optocht (tussen 12.45 en 13.15 uur) worden door de 
jury de prijzen uitgereikt in de muziekschelp.  De route staat in dit krantje. Om 15.00 uur start 
de markt op het parkeerterrein bij de VV Ophemert. U kunt zoals gebruikelijk een kraam 
huren van ons voor € 12,00 of een halve kraam voor € 6,00. Dit moet u wel van te voren 
opgeven bij één van ons of via email. Tussen de kramen is verkoop toegestaan. Wij zetten er 
kratten neer waar u spullen op kunt verkopen. Op de braderie zorgen de Vrouwen van Nu 
weer voor een ouderwets gezellig terras. Consumpties alleen met munten verkrijgbaar. Die 
kun u bij ons kopen. Op de braderie staan leuke attracties voor de kinderen. Om 16.30 uur is 
er een zeskamp voor de kinderen op het voetbalveld. Aanmelden van kinderen gaat via school 
maar mag ook via email. Na de zeskamp en de braderie start vroeg in de avond onze dorps 
BBQ. Net als vorig jaren is deze geheel gratis voor alle inwoners van Ophemert en 
Zennewijnen. Wij hebben bij de slager een flinke bestelling opgegeven, maar ook dit jaar is 
het weer op = op. Tijdens de BBQ mogen talenten uit Ophemert ons muzikaal vermaken op 
het open podium. Geef jullie op bij Kees van Houselt of via email.    
Tijdens de BBQ, en ook daarvoor is de kantine van VV Ophemert open. Heeft u nog munten 
over dan kunt u die daar nog inleveren. In de kantine zijn munten niet verplicht!   
 
Collecte en sponsoring 
Ook onze stichting kan niet zonder geld. Daarom kwamen wij bij u langs de deur met een 
rammelende collectebus. De opbrengst viel weer reuze mee!  Bedankt!  Sponsoren hebben 
zich ook weer volop gemeld. Vandaar dat we o.a. een fantastische Bingo konden organiseren!     
Ook ondernemer van Ophemert bedankt.  Kijk eens op onze site naar deze kanjers!  
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Programma 
Het programma voor dit jaar is wat anders dan vorig jaar. Onze koning stuurt gelijk 
roet in het eten. Wij hebben gemeend het programma in tijd iets op te schuiven. 
Zodat u eerst de troonopvolging kunt volgen op de TV.  

Koninginnendag
Zoals u gewend bent starten we met de aubade bij de muziekschelp. De kinderen 
kunnen voor de aubade bij Geerjan een ballon komen ophalen. Na de aubade, ook 
dit jaar weer verzorgd door de oer gezellige muzikanten van muziekvereniging 
Euphonia worden deze op teken van ons allemaal tegelijk opgelaten. Ook kunt 
u vooraf een nummer bij ons ophalen voor de optocht. De optocht ‘Cultureel 
Ophemert’ start om 12.00. Ook deze optocht wordt muziekaal omlijst door 
Euphonia. Na de optocht (tussen 12.45 en 13.15 uur) worden door de jury de 
prijzen uitgereikt in de muziekschelp.  De route staat in dit krantje. Om 15.00 uur 
start de markt op het parkeerterrein bij de VV Ophemert. U kunt zoals gebruikelijk 
een kraam huren van ons voor € 12,00 of een halve kraam voor € 6,00. Dit moet 
u wel van te voren opgeven bij één van ons of via email. Tussen de kramen is 
verkoop toegestaan. Wij zetten er kratten neer waar u spullen op kunt verkopen. 
Op de braderie zorgen de Vrouwen van Nu weer voor een ouderwets gezellig 
terras. Consumpties alleen met munten verkrijgbaar. Die kun u bij ons kopen. 
Op de braderie staan leuke attracties voor de kinderen. Om 16.30 uur is er een 
zeskamp voor de kinderen op het voetbalveld. Aanmelden van kinderen gaat via 
school maar mag ook via email. Na de zeskamp en de braderie start vroeg in de 
avond onze dorps BBQ. Net als vorig jaren is deze geheel gratis voor alle inwoners 
van Ophemert en Zennewijnen. Wij hebben bij de slager een flinke bestelling 
opgegeven, maar ook dit jaar is het weer op = op. Tijdens de BBQ mogen talenten 
uit Ophemert ons muzikaal vermaken op het open podium. Geef jullie op bij Kees 
van Houselt of via email.   

Tijdens de BBQ, en ook daarvoor is de kantine van VV Ophemert open. Heeft u nog 
munten over dan kunt u die daar nog inleveren. In de kantine zijn munten niet 
verplicht!  

Oranjecomité OphemertOranjecomité Ophemert 
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kun u bij ons kopen. Op de braderie staan leuke attracties voor de kinderen. Om 16.30 uur is 
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BBQ. Net als vorig jaren is deze geheel gratis voor alle inwoners van Ophemert en 
Zennewijnen. Wij hebben bij de slager een flinke bestelling opgegeven, maar ook dit jaar is 
het weer op = op. Tijdens de BBQ mogen talenten uit Ophemert ons muzikaal vermaken op 
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Tijdens de BBQ, en ook daarvoor is de kantine van VV Ophemert open. Heeft u nog munten 
over dan kunt u die daar nog inleveren. In de kantine zijn munten niet verplicht!   
 
Collecte en sponsoring 
Ook onze stichting kan niet zonder geld. Daarom kwamen wij bij u langs de deur met een 
rammelende collectebus. De opbrengst viel weer reuze mee!  Bedankt!  Sponsoren hebben 
zich ook weer volop gemeld. Vandaar dat we o.a. een fantastische Bingo konden organiseren!     
Ook ondernemer van Ophemert bedankt.  Kijk eens op onze site naar deze kanjers!  
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Collecte en sponsoring
Ook onze stichting kan niet zonder geld. Daarom kwamen wij bij u langs de 
deur met een rammelende collectebus. De opbrengst viel weer reuze mee!  
Bedankt!  Sponsoren hebben zich ook weer volop gemeld. Vandaar dat we o.a. een 
fantastische Bingo konden organiseren!    
Ook ondernemer van Ophemert bedankt.  Kijk eens op onze site naar deze kanjers! 

IJsfeest
Het was eind januari weer winters met een behoorlijk laagje ijs op de sloten en 
grachten. De heer en mevrouw Dedum stelde spontaan de grachten bij het kasteel 
beschikbaar. Zodat heel Ophemert van de ijspret kon genieten. Op vrijdag 10 
februari werden bovendien alle inwoners uitgenodigd voor Het IJSFEEST.   Wij zijn  
gevraagd om de koek en zopie te verzorgen. Hebben we met alle plezier gedaan. 
Firma van Helden (Jelle met name bedankt) heeft de hele baan in het licht gezet. 
Geweldig wat een sfeer!  Kranendonk zorgde voor de verwarming. Ik vergeet vast 
iemand  Maar wat een feest is het geworden! Fantastisch!!!!!!!!!!!!!!!!! Namens ons en 

ik denk wel namens heel Ophemert en Zennewijnen, bedankt Alexandra en Arthur.  

Bingo
De bingo, dit jaar in het Torenhofje was weer een heel gezellige avond. Chris Hol en 
Gaby vd Ham waren gevraagd om de nummertjes in willekeurige volgorde op te 
lezen. Ze deden dat met veel succes. De prijzen vielen deze keer redelijk verdeeld 
over de zaal.  Winnaars van harte proficiat met deze mooie prijzen. Diegene die 
niets hadden. Volgend jaar beter. Zoals al hiervoor vermeld waren vele prijzen 
geschonken door het bedrijfsleven uit Ophemert. Nogmaals namens ons allen 
bedankt sponsors. Een minpuntje, Ja één minpuntje, er waren minder mensen dan 
we verwacht hadden. Jammer want u heeft echt iets gemist. 

Magic Steve: 
Steve heeft de kinderen uitstekend vermaakt. De opkomst was groot. En terecht. 
Steve wist zoals een goochelaar betaamt de kinderen maar ook veel wijze ouders 
en zelfs het oranje team steeds weer te verrassen. Een meer dan geslaagde avond.  
Kijk ook voor de foto’s op onze website. 

Verzoek:
Behalve dat het oranjeteam nog steeds op zoek is naar versterking zijn we ook 
echt benieuwd naar zaken die u als inwoner graag georganiseerd zouden zien. Wij 
proberen het programma steeds boeiend te houden maar suggesties zijn altijd 
welkom. Mag ik u uitnodigen om eens te reageren op onze website?  Ja dat mag!

Oranjecomité Ophemert vervolg
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Route Optocht 30 april 2013

Opstellen optocht in de dreef.
Einde optocht in de Dorpsstraat.
S.v.p. de Molenstraat zolang mogelijk vrijhouden.      

Woont u aan het parcours, wilt u dan met ons zorgen dat het parcours vrij is voor 
ook de grote wagens. Dank u wel. 

Micha van Meeteren        Onze website:  WWW.oranjeophemert.nl
Kees van Houselt
Maroesja Punt
Nathalie Heun 
Annemieke van Lith Onze email: annemieke@oranjeophemert.nl 

Oranjecomité Ophemert vervolg



LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI
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- MACHINEHANDEL 
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- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN
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- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

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

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225
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Afgelopen jaar hebben we diverse kindje zien komen, en de eerste is alweer 4 
geworden en gaat dan ook alweer naar school. Er komen zo nu en dan plekjes vrij 
dit wisselt geregeld, maar op alle werkdagen is er opvang.

In het afgelopen jaar hebben we al een hoop leuke dingen gedaan met de 
kinderen en veel van ze geleerd en andersom. Zo vinden de kinderen het buiten 
spelen en rollenspel het allerleukste. Hier spelen we dan nu erg op in door buiten 
allerlei leuke speelmogelijkheden te maken  waaronder een moestuin die ze zelf 
mee mogen onderhouden en mogen opsmullen! En binnen en leuke verkleedkist ..

Kwebbeleend Ophemert stond al bekent om haar flexibele opvangtijden, maar nu 
bieden wij ook vakantieopvang aan bij Kwebbeleend ophemert. U bepaalt zelf op 
welke dag uw kind komt in de 12 weken vakantie per jaar. Dit kan zij 1 dagdeel of 
meerdere dagdelen, maar ook bij een studiedag of als u huidige opvang niet kan 
opvangen. 

Kwebbeleend Ophemert bestaat nu 1 jaar, en dit gaat gevierd worden, we 
zijn al begonnen met de lancering van de spiksplinternieuwe  website van 
Kwebbeleend Ophemert die vanaf heden in de lucht is hier vind je alle informatie 
en nieuwtjes.(www.kwebbeleendophemert.nl)

Kwebbeleend Ophemert is per 1 maart 2013 een gecertificeerd leerbedrijf. Daarom 
mogen we stagiaires begeleiden in hun opleiding, dan kunnen de stagiaires in de 
praktijk alles leren en meebeleven.

Op zaterdag 11 Mei 2013 word het 1 jarige bestaan van Kwebbeleend Ophemert 
gevierd met een Opendag,  tevens  houd ook Klei-Allerlei haar Opendag op 
het zelfde adres. Er zijn veel activiteiten te doen op deze feestelijke dag zo is 
er een voorleesmoeder die de kinderen in haar fantasie wereld mee neemt 
(tante Mathilde), we schminken je en zo kun je ook nog een kasteel kleien als je 
dat wil, spelen in de tuin op de wipkip, glijbaan en in de zandbak. En zijn er in 
de pottenbakkerij ook diverse demonstratie’s te zien en kunstige moederdag 
cadeautjes te koop. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van 
Kwebbeleend Ophemert of Klei-Allerlei.

www.kwebbeleendophemert.nl  •  www.klei-allerlei.nl

kwebbeleend Ophemert 
Jeanette de Jongh
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Beste Hemersen, 

Bent u al die kou ook zo zat? 
We hebben allen behoefte aan warmte en dat kunt u ervaren als u onze restaurette 
bezoekt. Restaurette  “kom d’rin” is elke maand open op de 3e woensdag van de 
maand.  Om 11 uur staat de koffie weer klaar, staan de spelletjes gereed, maar kunt 
u ook gezellig aanschuiven voor het uitwisselen van de laatste nieuwtjes.  Na een 
glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15  het 3-gangen diner weer voor u klaar.

Het menu van 15 mei is: 
aspergesoep
asperges met ham
een gekookt ei per persoon
gekookte aardappelen
roomsaus
dessert

Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na.
U kunt dit alles genieten voor € 10,00.

Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55 jaar zijn 
van harte welkom. Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande,  dus 
voor. 13 Mei resp. 17 juni bij:

Lucy van Geene   tel. 0344- 652188
of bij de SWON    tel. 0418- 652371

U bent van harte welkom

UITNODIGING
AAN ALLE INWONERS  VAN OPHEMERT EN ZENNEWIJNEN

Als kerkenraad van Ophemert en Zennewijnen, willen wij een ieder van harte 
uitnodigen om voor de 3e maal op zondag 30 juni a.s. een kerkdienst  op het 
Kasteelplein bij te wonen. Misschien is het goed om deze datum alvast in Uw 
agenda te zetten. Fam. vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Op 19 juni is: 
groentesoep
speklapje
rode bietjes
gekookte aardappelen
jus
dessert

Kerkdienst 30 juni a.s.
OP HET KASTEELPLEIN





Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com

Kasteel Ophemert
Heerlijkheid in de Betuwe

Nieuw verschenen prachtig boek over 
het kasteel van Ophemert.

De schrijver Paul Welling doet in meer 
dan 100 pagina’s de gehele bewonings- 
en bouwgeschiedenis van het kasteel 
Ophemert vanaf de stichting tot aan 
het jaar 2011 uit de doeken. 
Het fraai vormgegeven boek bevat vele 
illustraties veelal in kleur en verder 
plattegronden, tabellen en een index.

Dat alles kost slechts 24 euro en is verkrijgbaar bij:

•  Troefmarkt Bas van Ooijen, Molenstraat 16 in Ophemert.
•  Uitgeverij De Vorl, Lutterveldsestraat 17, 4012 DD Kerk-Avezaath 

Tel. 0344 661963 of mail naar ahoutkoop@gmail.com
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We willen dan een openlucht dienst houden, bij eventueel slecht weer kunnen we 
naar binnen uitwijken.

De Fam.van Dedem heeft wederom het Kasteel weer beschikbaar gesteld voor 
deze dienst. Bij mooi weer wordt het op het plein voor het Kasteel gehouden en 
bij slecht weer mogen we naar binnen, de grote salon wordt dan omgetoverd tot 
zaal. Aan deze dienst zal medewerking worden verleend door de kinderen en de 
leiding van de Zondagsschool en onze muziek-vereniging “Euphonia”. Onze organist 
Bert van de Brink verzorgt de muziekale omlijsting. Mevr. Ds. Annemieke de Bruijn-
Messelink, is onze voorgangster. Wij zijn erg blij dat we nu weer een Ds.. in onze 
Gemeente hebben vanaf 20 jan. j.l.

De dienst begint om 10.00uur v.m. op het Kasteel. Na afloop van de Dienst willen 
we nog met een ieder, onder de musicale klanken van Euphonia koffie drinken met 
een lekker koekje er bij, om nog even na te praten!!!

Mogen we hopen op MOOI WEER!!!!
Door de vele vrijwilligers kunnen we deze dienst realiseren. 

Een hartelijke groet aan ALLE INWONERS VAN OPHEMERT EN ZENNEWIJNEN, 
namens de Kerkenraad Tonny Vermeulen

UITNODIGING
Kennismaken met de nieuwe dominee van Ophemert Zennewijnen.

Sinds 20 januari j.l. heeft de Hervormde Gemeente Ophemert en Zennewijnen een 
nieuwe dominee: ds. Annemieke de Bruijn- Messelink.  De eerste maanden van haar 
werk hier staat, vooral in het teken van kennismaking. Met het oog daarop zijn er 
een paar kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, waarop gemeenteleden 
maar ook andere mensen uit het dorp van harte welkom zijn. Het gaat om 
kleinschalige bijeenkomsten in een informele sfeer, waar genoeg ruimte is om 
elkaar te ontmoeten. Er worden in april drie bijeenkomsten gehouden, twee op een 
middag en één  ‘s avonds. Op woensdag 10 april om 14.30 en op 17 april om 14.45  
kunt u in de Torenhof terecht aan de Weverstraat. U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij mevr. Ina van Doesburg (tel: 652123) En in het buurthuis van Zennewijnen wordt 
een bijeenkomst georganiseerd op dinsdagavond 23 april, aanvang 20 uur. Voor 
deze avond kunt u zich aanmelden bij mevr. Tonny Vermeulen (tel: 651264)  

U bent van harte welkom, maar in verband met de organisatie graag van te voren  
even aanmelden.

van de Kerkenraad

(vervolg kerkdienst 30 juni a.s.)
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Op zaterdag 4 mei a.s. aanvang 19.45 vindt in de Nederlands 
Hervormde in Ophemert de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst 
plaats, waarin we herdenken allen die sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties 
en bij vredesoperaties. Het comité Dirk Boersma en Tonny 
Vermeulen nodigen u van harte uit, daarbij aanwezig te zijn, 
zowel oudere onder ons als ook alle jongere. 
De Kerk is om 19.30 uur open.

Tonny Vermeulen.

HERDENKING 4 MEI OPHEMERT

Bruikbare spullen voor  de Vaderdagmarkt 
kunnen iedere laatste zaterdag van de maand 
tussen 10.00 en 11.00 uur bezorgd worden bij de familie Schelling Bredestraat 4 
te Zennewijnen. Er is dan iemand van onze commissie aanwezig om de spullen in 
ontvangst te nemen. Mocht  er tussentijds iets bijzonders zijn, wat  echt niet kan 
wachten tot die zaterdag dan kan men bellen naar Ina van Doesburg, tel 652123. 
Maar dit alleen bij hoge uitzondering.

De B.H.T.C. staat voor Betuwse Historiche Tractoren Club
en bestaat 15 jaar,telt 260 leden uit de hele Betuwe. Met als doel het instand 
houden en bewaren van oude trekkers en landbouwwerktuigen. 
Bij vele van U wel bekend door de jaarlijkse oogstdag, 3de zaterdag in 
augustus. Ons terrein ligt in de Zijvelingsestraat, waar de evanementen worden 
gehouden. Op 2de Pinsterdag zijn we weer op de Bol in Varik,met dit jaar als 
thema”Blinkende zwaarden en rokende pistolen”. Er is live muziek en er komt 
een piratenboot de Waal uit.
Op 27 april 2013 gaan de oude tractoren keien trekken. Een wedstrijd 
waarin oude trekkers van 30 jaar en ouder gaan proberen wie de zwaarste 
betonblokken over de baan kan trekken. Er wordt getrokken in gewicht en PK 
klasse. De wedstrijd begin om 10:00 uur tot 15:00 uur op het terrein van de 
B.H.T.C. in de Zijvelingsestraat naast nr:10.

Vriendelijke Groet en tot ziens, Jan Timmer. 

VADERDAGMARKT

Van de B.H.T.C.
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Hallo allemaal!!!
Lentekriebels!
De kriebels hebben we allemaal wel. Nu nog het weer....... Bij de dropping was het 
gelukkig niet zo koud. We hopen op een mooie zomer!

Vrijdag 8 februari - Carnaval
Voor het eerst bij de Jeugdsoos werd een carnavalsfeest 
gevierd. Tina had hele mooie 
clowns geschilderd en de kantine 
zag er superfeestelijk uit. Prinses 
Inge en Prins Rens werden 
gekozen als grootste feestvierders 
van de avond!

Vrijdag 8 maart  - Dropping
De kinderen werden dit jaar 
gedropt en moesten gedurende 
hun weg terug naar de kantine 
een tas met boodschappen vullen én hun ongekookte ei heel houden. Vanaf 
deze plek bedanken we met name de bewoners aan de Uilenburgsestraat die 
onverwacht geconfronteerd werden met onze 14 groepen (nieuw record!) die 
langskwamen om hun boodschappen te verzamelen. De kinderen hebben hele 
leuke reacties gehad! Uiteindelijk hadden we 2 winnaars, maar gelukkig was de 
snoeptaart zo groot dat ze daar met ze allen 
van konden genieten.

Vrijdag 5 april  - Filmavond
Gezellig met zijn allen naar een leuke film 
kijken met lekkere popcorn. Het was druk en 
supergezellig. 

Wat gaan we de komende tijd doen?
Mei - Vakantie
Vanwege de vakantie houden we een maandje pauze. We wensen wel iedereen 
natuurlijk wel hele fijne en vooral zonnige weken.

Vrijdag 7 Juni - Fietspuzzeltocht
Alweer de laatste activiteit voor de schoolvakantie. De fietspuzzeltocht was vorige 
keer een groot succes, dus dat gaan we dit jaar weer doen! Jullie doen toch ook 
allemaal mee?

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail dan naar e.helderton@upcmail.nl



MARGRIET VAN LIJNDENLAAN 12 TE OPHEMERT 

 

In jonge woonwijk staat deze  2/1-kapwoning met aangebouwde garage en achtertuin 
gelegen op het zuidoosten. 

Bouwjaar: 1996, perceelsgrootte: 240 m². 

Er zijn mogelijkheden om de woonkamer/keuken uit te bouwen, alsmede een dakkapel te 
plaatsen. De woning is voorzien van woonkamer, open keuken, 3 slaapkamers en badkamer. 

Verkoper staat open voor een serieus bod. Vraagprijs: € 219.500,-- k.k. 

Voor informatie: Van KesselKroezen Makelaars Taxateurs 
( voorheen Heleen van Donk Makelaardij): 0345 53 52 05. 
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Voor informatie: Van KesselKroezen Makelaars Taxateurs 
( voorheen Heleen van Donk Makelaardij): 0345 53 52 05. 
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Gym:
In januari was er bij de grote meiden een kijkles 
voor de ouders. De meiden hebben op de balk 
laten zien wat ze kunnen, maar ook alle ouders 
zijn er ook overheen gelopen! Dit was natuurlijk 
dolle pret voor de kids. Ook hebben de meiden 
trampoline gesprongen met de kast. In de pauze 
was er koffie met koek. Het was een gezellige middag.

Hortensia verkoop:
Op vrijdag 19 april 2013 zullen wij huis aan huis hortensia’s gaan verkopen. 
Dit om onze clubkas weer een flinke oppepper te geven. Per stuk kosten ze 
€ 6,00 en 2 voor € 10,00.  Wanneer u er zeker van wilt zijn dat u ook van die 
prachtige hortensia’s in huis hebt en ons niet mis wil lopen op vrijdag 19 april 
dan kunt u natuurlijk van te voren uw bestelling opgeven. Dit kan bij één van de 
bestuursleden/leiding, via facebook of per mail: algemeen@agosport.nl.

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Rijwielservice W.P. van Zuidam. 

 

Erkend B.S.P. DEALER. 
 

OPHAAL SERVICE MOGELIJK! 
TEVENS UW ADRES VOOR UW NIEUWE FIETS! 

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN! 
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Actie!  3 maanden gratis sporten voor nieuwe leden
We hebben weer een mooie actie. Iedereen die tussen 21 maart en 30 april 2013 
voor twaalf maanden lid wordt mag  drie maanden lang gratis sporten.  Bij AGO 
wordt badminton, eenwielerles, gym, ladies fit, powerboxing, streetdance en zumba 
gegeven. Iedereen mag een keer langskomen voor een gratis proefles waarna u 
direct gebruik kunt maken van dit mooie aanbod.

Koninginnedag  2013:
Op de koninginnedagmarkt op 30 april is AGO natuurlijk ook weer van de partij 
met een barbecue kraam. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die ons een handje 
willen komen helpen met opbouwen, bakken en afbreken. Geef gerust aan waar 
uw voorkeur naar uit gaat en welk tijdstip u het beste uitkomt, we maken er een 
gezellige middag van. 

Rabo Fietsdag zaterdag  29 juni 2013:

AGO fiets mee op de op de Rabo Fietsdag op zaterdag 29 juni a.s.. Tijdens deze 
gezellige en sportieve fietstocht van ca. 35 km door de prachtige Betuwe kan een 
financi√ �le sponsorbijdrage bij elkaar worden gefietst.  Voor elke deelnemer die 
de fietsroute uit fietst stort de Rabobank ‚ € 10,00 op de verenigingsrekening. Het 
maximaal te verdienen bedrag is ‚ € 500,00. Voor meer informatie kunt u kijken op 
de website van de Rabobank www.rabowestbetuweleden.nl. 

U hoeft geen lid te zijn van AGO om mee te fietsen en kinderen die bij een 
volwassene op de fiets zitten krijgen ook een eigen deelnemerskaart. 

Dus iedereen mag mee!  

De starttijd is inmiddels bekend, we starten in Tiel om 10.15 vanaf JvR de 
Batauers  (wielervereniging), Zuiderhavenweg 12.

Als extra kunnen wij, indien gewenst, het vervoer van de fietsen naar de 
opstapplaats regelen.  Voor bijvoorbeeld mensen met kinderen kunnen wij er voor 
zorgen dat de fietsen naar de opstapplaats (en weer naar Ophemert)  gebracht 
worden.  Dat scheelt alweer de nodige kilometers voor de kinderen. 

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Geef u dus snel op via algemeen@agosport.nl , facebook, bij één van onze 
bestuursleden, de leiding of op de koninginnedagmarkt op 30 april a.s.. We zouden 
het erg gezellig vinden om er met elkaar een gezellige sportieve dag van te maken.
Wij hebben er zin in! 

57 jaar AGO!! 
Op 27 februari 2013 bestond AGO precies 57 jaar!

Een klein stukje historie over onze vereniging:
AGO is opgericht op 27 februari 1956. Broer Kleij maakte tijdens het vervullen van 
zijn militaire dienstplicht kennis met de gymnastiek. Hij vond dit een geweldige 
sport en wilde na zijn diensttijd dit graag beoefenen. Hij sprak tijdens zijn verlof 
hierover met mevrouw R. Overeem in het dorpscafé. Deze was meteen enthousiast 
en raadde hem aan met derden hierover te spreken en een gymnastiekvereniging 
op te richten.  Vader Hendrikus Kleij werd ingeschakeld en tijdens het schaatsen 
op de gracht kregen de plannen meer vorm. In café Het Centrum van de familie 
Overeem werd de Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert (A.G.O.) geboren 
met als doel: de gymnastiek en de volleybal in de ruimste zin van het woord te 
stimuleren en daardoor de Volksgezondheid te bevorderen.

Wij zijn blij dat deze mooie vereniging nog altijd deel uitmaakt van ons mooie dorp 
Ophemert. 

 

 

Wij doen ons uiterste best om dit ook in de toekomst te behouden. Hiervoor 
hebben wij echter wel uw hulp nodig. Vroeger waren ze er al:  “de donateurs”.  In de 
loop van de jaren is deze vorm van inkomsten voor AGO helaas verwaterd reden 
waarom wij dit opnieuw willen opzetten. Elk jaar kan men door een kleine bijdrage 
te geven meehelpen om onze vereniging te laten voortbestaan. 

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Wij willen u dan ook vragen om donateur te worden van onze vereniging door 
onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij één van onze bestuursleden. In 
Ophemert kan dit op de volgende adressen:

Yellowstraat 2 (Christina Claus)
Ganzenhof 30 (Monique de Jongh)
Bommelsestraat 1  (Miranda van Leeuwen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik wordt donateur van AGO, Algemene Gynastiekvereniging Ophemert:

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer: 

c contante betaling ad. € 10,00

c ik machtig AGO om 1x per jaar  € 10,00 af te schrijven van rekeningnummer: 

Bankrekening: 

Handtekening: 

Datum:    ..... /.... / 2013 

Op de koninginnedagmarkt op 30 april a.s. kunt  u het strookje ook invullen en 
direct inleveren.

Graag tot ziens op één van onze sportactiviteiten, op vrijdag 19 april tijdens de 
verkoop van de hortensia’s, op de koninginnedagmarkt op 30 april en op de Rabo 
Fietsdag op 29 juni a.s.. Al onze sportactiviteiten en lestijden kunt u terug vinden 
onze website: www.agosport.nl.

Ook kunt u ons vinden op facebook   

Voorzitter:  Cleo Cornelissen  telefoon: 0345-581401
Vice voorzitter:  Christina Claus  telefoon: 651030
Secretaris:  Marije de Goei  telefoon: 06-22163164
Penningmeester:  Miranda van Leeuwen telefoon: 651480 
Algemeen bestuurslid: Monique de Jongh telefoon: 652183
Algemeen bestuurslid: Claudia Essenburg telefoon: 632471

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



Zonder respect geen voetbal
Ook bij V.V.Ophemert zijn er gesprekken gevoerd over het gedrag van spelers 
en ouders. Paul Sterk en Henk Helderton hebben vervolgens de gedragsregels, 
waarvan we altijd dachten dat die zo vanzelfsprekend waren, op papier gezet. 
Daarnaast heeft Paul het bord gesponsord dat gelijk bij de ingang op de tribune 
hangt, waarbij nog eens aandacht gevraagd wordt om vooral respect voor elkaar te 
hebben. Paul en Henk, bedankt!

• Geef alleen maar positieve aanmoedigingen en houd emoties onder controle.
• Winnen is leuk voor onze kinderen, maar plezier is veel belangrijker!
• Een (jeugd) scheidsrechter mag fouten maken!
• Laat de trainer/coach zijn of haar werk doen.      

De winterstop?
Nog nooit zullen zoveel voetballers gedacht hebben ‘wanneer stopt die winterstop 
nou echt’. Nog nooit werden zoveel wedstrijddagen georganiseerd om op het 
laatste moment toch weer afgemeld te worden. Nog nooit heeft dit zoveel 
inspanning van de planner en de teamleiders gevergd. 

Bij deze dan ook speciale dank aan Allert van Winkelen die gedurende zijn eerste 
planningsperiode ook echt voor de spreekwoordelijke leeuwen gegooid is en 
het geweldig doet! De consequentie is vervolgens dat er heel veel wedstrijden 
binnen een beperkt beschikbare periode gespeeld moeten worden. Dus (over)volle 
weekenddagen en vele wedstrijden door de week. Anita en Arie zorgen iedere keer 
weer dat de kantine open is. Super!

Het nieuwe seizoen
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. Opzeggingen 
moeten uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie ontvangen moeten zijn via mail 
(info@vvophemert.nl) of post (Kapelstraat 4).
Het is voor de leiders belangrijk dat zij zo spoedig mogelijk weten wie er volgend 
seizoen stopt zodat daar met de teamindeling rekening mee gehouden kan 
worden. 

Pupil van de week
Veel wedstrijden, dus veel pupillen met VIP behandeling! 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Snoeiwerkzaamheden
Het kan niemand ontgaan zijn dat de afgelopen weken heel veel snoeiwerk verricht 
is. Vanaf deze plaats bedanken we Hans, Gerrit en John voor het snoeiwerk,  Patrick 
Stap en zijn vrijwilligers voor het opruimen en versnipperen en natuurlijk Flora 
Nova voor het lenen van het benodigde gereedschap.

Pupillentrainers
3 trainers doen de cursus pupillentrainer. Als het goed is gaan ze allemaal hun 
diploma halen op 22 mei!

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Gedurende deze 2de helft van het seizoen zijn de wedstrijdballen voor de 
thuiswedstrijden van het 1ste elftal gesponsord door Fruitteeltbedrijf van Dijk, 
familie van de Wal, Bloemenkwekerij van de Westeringh uit Varik en Makelaardij 
Budding. Op het moment van schrijven zijn nog 2 ballen beschikbaar! 

V.V.OPHEMERT vervolg



             www.electroworldton.nl 

 Akkersestraat 4  -  4061 BH  -  Ophemert  -  0344-651611 

Electroworld Ton uw adres in de regio voor : 

* LED - LCD - Plasma - 3D 
* Homecinema -  Bluray 
* Kleinhuishoudelijk 
* Witgoed (Inbouw) 
* Computers 
* Eigen technische dienst 

Uitgeroepen tot beste dienstverlenende winkelformule van Nederland ! 

Officieel dealer van digitale tv aanbieders: 
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RadioAccess heeft meubilair beschikbaar gesteld, de familie de Keijzer heeft 5 
jeugdballen gesponsord en Funproductfinders heeft de meiden E voorzien van 
hippe tassen. Alle sponsors weer heel hartelijk bedankt!

Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding of materiaal te sponsoren, een bord te 
plaatsen, een wedstrijdbal te sponsoren of de club op een andere manier steunen, 
laat ons dat weten! 

Het volledige overzicht van sponsors vindt u op onze site www.vvophemert.nl.

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
De welverdiende rust van de AC is tot een einde gekomen. Nog niet alle activiteiten 
zijn voorzien van een datum. Hou daarom vooral de mail in de gaten! Voor de 
Mini-F-E jeugd zal er weer een Tentenkamp georganiseerd worden. Voor de D-C-B 
jeugd wordt een leuke seizoensafsluiting gepland. Ook een vrijwilligersavond en 
sponsorloop staan weer op de planning.

Agenda Activiteiten
Di 30 april Koninginnedag

Za/Zo 4-5 mei Laatste competitieweekend
Vr 10      Klaverjas
Zo 19           Stratentoernooi
Za/Zo 25/26 Activiteiten (zie voorwoord)
Vr 31  Jeugdsoos Fietspuzzeltocht

Za/Zo 1-2 juni Activiteiten
Vr 7  Klaverjas
Za/Zo 8/9 Tentenkamp

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT
Voorzitter  Wouter ter Meulen 651484 
Secretaris Gerrit Stap   652207 
Sponsoring Alex Heimans  06-53767847
Algemene informatie info@vvophemert.nl

V.V.OPHEMERT vervolg








