
‘t Hèmers Krantje

Nr 2, april 2018

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 
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OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
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Beleef het aan de Waal

Campingpark Zennewijnen
 
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten, 
sfeervolle Pipowagens of uw eigen 
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze 
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin 
onder handbereik.

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27



- 3 -

2April 2018
Jaargang 12,
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

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. Christina Claus
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Ingrid van Assouw
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Annemieke van Lith
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
V.V.O. act.com. Roelanda Lagerwey
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 2018:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
3 29 april 16 mei
4 10 juni 27 juni
5 2 september 19 september
6 11 november 29 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Belevenissen van een dorpsgenoot
Downunder

Bijkomend van een jetlag m’n stukje voor het 
Hèmers krantje schrijven was een uitdaging. 
En kennelijk was de jetlag zo erg dat ik het een 
week te laat inleverde. Bij deze alsnog. Leuk om 
te weten dat er meer dorpsgenoten naar dit 
prachtige land zijn afgereisd. 

Het was een reis waar we al tientallen jaren over 
spraken: teruggaan met mijn gezin naar waar ik als kind heb gewoond. Nieuw-
Zeeland ligt echt aan de andere kant van onze aardbol. Het is er zomer als het hier 
winter is, het is er dag als het hier nacht is. En het is een lange reis.

De mooie herinneringen aan de tijd dat ik er met mijn ouders, zus en broer woonde, 
zijn vaak verteld. Sinds ik mijn man leerde kennen, wilde hij er een keer heen. Onze 
kinderen groeiden ermee op. Nu ze allang volwassen zijn, is het er eindelijk van 
gekomen. 

Wij woonden op een boerderij met schapen, veel schapen. Mijn vader werkte daar als 
knecht in de hoop eens zelf een boerderij te runnen. Zover is het niet gekomen, maar 
de herinneringen aan het buitenleven, de ruimte, de schapen en het zogen van de 
verstoten lammetjes is me altijd dierbaar gebleven. Dat we met moeite de boerderij 
die een eindje van een onverharde weg lag terugvonden was een groot geluk. Het 
kind waar ik indertijd mee speelde en naar school ging, is nu de boer. 1800 hectare 
‘klein’ is het nog maar. En slechts 5500 schapen zijn er over. We worden uitgenodigd 
om een middag over de heuvels rondgeleid te worden. Daar leren we dat ook Nieuw-
Zeeland met klimaatverandering heeft te maken. Hele droge zomers met hele natte 
najaar en winter samen met aardbevingen zorgen voor grote landverschuivingen. 
Deze boer heeft zich op duurzaam landbeheer toegelegd. Door in een soort cascades 
het regenwater op te vangen en met beplanting het vast te houden, spoelt de klei 
niet meer de zee in. De Nieuw-Zeelandse overheid helpt boeren hiermee.

Als waterliefhebber heb ik mijn hart kunnen ophalen aan de vele beken, rivieren en 
meren, de kusten en fjorden. Wat opvalt, is dat rivieren daar hun eigen natuurlijke 
weg mogen zoeken. Het is daar nu zomer en het water staat laag, beddingen 
vallen droog. Het water zoekt haar eigen weg, splitst en komt weer samen. Door 
brede valleien zie je zo prachtige patronen ontstaan. Als ik foto’s van Hèmersen 
krijg opgestuurd van het hoge water hier voel ik even het gemis. Dat is toch zo’n 
fantastisch gezicht als de Waal van dijk tot dijk de ruimte vult. Gelukkig is het bij 
terugkomst weer gestegen. Kunnen we hier verder genieten van het ongewone 
landschap waar ik me waarschijnlijk door dat Nieuw-Zeelandse verleden zo toe 
aangetrokken voel. Ik ben benieuwd naar wat reizigers uit ons dorp hebben ervaren. 

Een genoeglijke lentetijd gewenst, Kniertje.



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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Hallo allemaal!!!
Wat hebben we gedaan?

Vrijdag 2 februari Filmavond
Het was weer super gezellig!
Leuke film, lekkere verse popcorn en vele dekentjes, kussens en knuffels.

 

 

Dropping 9 maart
Het was gelukkig niet te koud en de kids hebben Ophemert overstroomd met hun 
zoektocht naar 10 meter wc papier, de bruine boterham met pindakaas, de bevroren 
kroket of frikandel  en de rest van hun boodschappenlijst.
De winnaars ontvingen van Juul de ongelofelijke grote en lekkere kindertaart!
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Wat gaan we de komende tijd doen?
We gaan eerst een hele leuke Lenteknutsel maken!

Woendag 11 april Lenteknutsel & spel!
We gaan gezellig knutselen en met een beetje lekker weer ook nog even naar buiten. 
Hou de briefjes en facebook in de gaten!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail ons op jeugdsoosophemert.nl of volg ons op facebook!

Voor vragen kun je terecht bij Anita, Bianca, Juul & Frances

Stichting Jeugdsoos - VERVOLG -

Wilt u mensen uit de buurt ontmoeten, gezellig een praatje maken,
een spelletje doen, de krant lezen of een goed gesprek? 
U bent van harte welkom bij de koffieochtend in Huis op Hemert
 

Iedere derde donderdag van de maand van 10 – 12 uur
 
19 april - 17 mei - 21 juni - 19 juli - 16 augustus - 20 september - 
18 oktober - 15 november - 20 december  

Meer informatie?
Neem  contact op met Welzijn Neerijnen   
0418-652371 en vraag naar Monique van Eijndhoven

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2018



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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‘Min 20 graden’ sprak de Eskimo, ‘de lente hangt in de lucht’

Nou zo voelde het vorige week ook wel zo ongeveer in ons hollandse landje en ook 
dit weekend weer. We gaan U weer ff bijpraten over onze activiteiten:

- 29 januari was onze jaarvergadering en bij een jaarvergadering hoort een verslag 
van activiteiten van het afgelopen jaar, een overzicht van het financiele reilen en 
zeilen en andere belangrijke zaken zoals de leeskring die weer een aantal interessant 
boeken heeft gelezen en de Nordic Walking club die elke maandagmiddag samen 
wandelen.
Na de pauze hebben we een aantal potjes BINGO gespeeld en traditioneel gaat 
de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar het CWF -Cyclingfonds uit ons eigen 
dorp. Jenny Scheurwater heeft op 1 maart het bedrag overhandigd, zie de foto’s op 
neerijnen.live.
- Op de afdelingsavond van februari gingen we op reis naar Australie. Dick van Toorn 
uit Buurmalsen kon zo boeiend vertellen als of we echt down-under waren.
- Erica van de Water gaat op 19 maart een paasstukje met ons maken, de foto’s 
komen op neerijnen.live. Fijn Erica dat je ons wilt komen helpen. 
- 21 maart gaan we naar de ringavond in Herwijnen, vaak een avond met cabaret of 
toneel.
- April is de maand van het 1-dagsbestuur!! Altijd weer een verrassing voor iedereen.
- Oranjeterras op koningsdag 27 april: wordt al druk aan gewerkt.
- Op 25 april organiseert de afd. Voorst een agrarische dag met bezoeken 
aan rozenkwekerij De Wilde, een melkveebedrijf dat verplaatst is, een 
perkplantenkwekerij en een biologisch-dynamisch bedrijf met groente en fruit.
- De culturele commissie Gelderland heeft op 8 mei een hele mooie dag in 
petto in Utrecht. Bezoek aan het Centraal Museum met een tentoonstelling van 
modeontwerper Jan Taminiau (o.a bekend van de blauwe jurk van koningin Maxima 
bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander) , een rondvaart door de grachten 
met o.a de beroemde werfkelders. Dat belooft een mooie dag te worden.

Nieuwsgierig?? Op de site www.vrouwenvannu/gelderland is van alles te lezen en 
ook kunt U bij ons terecht.

Lien de Jong, Gerrie van Lit, Jenny Scheurwater, Betty van Zijderveld , Hermien 
Hooijer.

de lente is de manier waarop de natuur zegt: tijd voor een feestje!!

Niet vergeten voor nieuwtjes: neerijnen.live 

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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Beste inwoners van Ophemert,

De eerste drie maanden als beheerster van 
Huis op Hemert zijn voorbij gevlogen,
Om te beginnen wil iedereen bedanken voor de leuke en positieve reacties die ik heb 
gekregen. Maar wat hebben we zoal gedaan in die drie maanden,
Foute bingo avond , familie reünie , kinder EHBO Top4kids kinderdisco , kindercarnaval , 
CWF team voorlichting avond , jaarvergadering waal ruiters west , jaarvergadering carcit 
club, Vrijwilligers avond , vaste gebruikers avond , jaarfeest brandweer Neerijnen oost,
diverse vergaderingen , informatie avond nevengeul , inloop middag over zonnepanelen 
de Kernen , bloemschikken.

Daarnaast nog de Koffie ochtenden , aquarel club , restaurette , biljart competitie , biljart 
gezelligheid club , haak en brei club, klaverjassen , café met spelletjes avond.
Kom vooral bij deze laatste groepen eens voor de gezelligheid kijken of meedoen.
Dus al bij al is het nog een best drukke bedoeling in Huis op Hemert.
Maar we zijn druk bezig om de agenda nog veel voller te krijgen.
In de onderstaande agenda kun je zien wat er de komende periode voor sociale 
activiteiten zijn .

- 7 april Muziek uitvoering Euphonia
- 9 + 16 + 23 + 30 april Haak en brei club of ander handwerken
- 9 + 23 april Koersbal
- 13 april Klaverjassen
- 18 april Restaurette kom er is in
- 19 april Koffie ochtend 
- 1 + 29 mei Artpub schilderworkshop (www.artpub.nl)
- 2 mei Pannenkoeken eten
- 3 mei Ipad inloop cursus Bibliotheek
- 7 + 21 mei Koersbal
- 7 + 14 + 21 + 28 mei Haak en brei club of ander handwerken
- 11 mei Klaverjassen
- 16 mei Restaurette kom er is in
- 17 mei Koffie ochtend
- 25 mei Cafe met
- 26 mei Stampevent(www.stampevent.nl)
- 5 juni Artpub schilderworkshop (www.artpub.nl)

Voor meer info ira@kulturhus-ophemert.nl

Beheerster HoH



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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Beste 60plussers uit Ophemert en omstreken en andere 
belangstellende lezers, nu u dit leest is de zomertijd al ingegaan. 
Heeft u ook zoveel moeite met opstaan nu u een uurtje vroeger uit de 
veren moet? Nou , ik wel! Maar ja, het is niet anders en het went wel weer, vooral als 
de zon lekker schijnt.

Nu onze activiteiten. Wat is geweest:
Woensdag 14 februari kregen we bezoek van twee heren van de 
Midwinterhoorngroep Utrechtseheuvelrugblazers. En jawel hoor, ze hebben 
geblazen! Maar vooral hebben ze laten zien hoe de hoorns gemaakt worden. Er werd 
gezaagd en gegutst en gevijld, de houtkrullen vlogen in het rond. Natuurlijk hebben 
de heren ook van alles verteld over de geschiedenis van het hoornblazen en we 
hebben dia’s van het een en ander gezien. Met het filmpje wilde het niet zo lukken; 
maar toch een gezellige middag. 
Woensdag 7 maart was de heer Dick van Toorn bij ons te gast met zijn reisverhaal 
over Java en Bali. Wat een prachtige plaatjes van de Flora en Fauna van deze 
prachtige tropische eilanden van het eilandenrijk Indonesië. Een prachtige natuur, de 
bloemen, vlinders en vogels, zo kleurrijk. En niet te vergeten de dames in hun mooie 
sarongs en kanten blouses. Een goed bezochte middag , heel gezellig en wat kan die 
Dick boeiend vertellen! We hadden om vijf uur nog weinig zin om te stoppen en naar 
huis te gaan.

Wat eraan komt:
Woensdag 4 april 2018. Beregoed Entertainment. Een rondje nostalgie. Het wordt 
een middag van meedoen, meebeleven, meezingen en vragen over die goede oude 
tijd….. met Bert en René. We verheugen ons erop. Dus mensen houd deze middag 
vrij en komt dat zien! Om 14.30 uur in de Torenhof aan de Weverstraat.

Woensdag 9 mei 2018. Let op! De tweede woensdag van de maand, om 
15.30 uur tot 19.30 uur. De afsluiting van het seizoen 2017 – 2018. Let goed 
op, de tijd is anders in verband met de broodmaaltijd met toebehoren. In het 
programmaboekje staat een spreuk van F. Timmermans “Samen eten is olie voor de 
vriendschap.” En zo is het maar net. 
Dan begint de vakantietijd, maar in september hopen we elkaar weer te zien voor het 
nieuwe seizoen 2018 – 2019. We zijn alweer ijverig aan het plannen maken.

Heeft u interesse en /of wilt u meedoen? Van harte welkom nu in april of later in 
september. Informatie kunt u inwinnen bij Evie (651266), Bertha (652539) of onze 
voorzitter Riet (652003). Ook voor ophalen en weer thuisbrengen kunt u deze dames 
bellen.

Hartelijke groet van ons allen en we hopen u te ontmoeten in de Torenhof. 
Evie, Bertha, Fietje, Riet, Hennie, Bep en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT



LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

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

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225
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St. Maartenskerk van Ophemert en Zennewijnen
Kerk open vanaf 19.30 uur – Aanvang 19.50 uur

In Ophemert staan we jaarlijks tijdens de Dodenherdenking even stil bij alle 
slachtoffers van geweld. Niet alleen bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
in Europa en de Overzeese gebieden, maar ook bij allen die zijn gevallen tijdens de 
vele missies die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsvonden.

In de jaren na de Tweede wereldoorlog is het er wereldwijd niet rustiger op 
geworden. Het aantal mensen dat de beknellingen van de oorlog en de vaak 
verwoestende uitwerking ervan hebben meegemaakt neemt af. De huidige jonge 
generatie is vaak nog onwetend van de gruwelen die toen plaatsvonden en in 
sommige gevallen elders nog steeds plaatsvinden. Het is daarom goed jaarlijks stil 
te staan bij hen die het leven lieten en de aanwezige kennis zoveel mogelijk te delen 
met de huidige jonge generatie. Vrijheid is immers een groot goed. Vandaar onze 
oproep om met kinderen en kleinkinderen deze bijeenkomst bij te wonen.

Op 4 mei a.s. zal er tijdens de Dodenherdenking een bijeenkomst zijn in de St. 
Maartenskerk te Ophemert. Een bijeenkomst om samen in momenten van stilte en 
muziek stil te staan bij het verleden. Tijdens de bijeenkomst wordt de muziek ten 
gehore gebracht door: Gonnie van Heugten – sopraan; Bert van den Brink – orgel en 
Erna en Jan Jansen – trompet.

De heer Tjeerd Vrij, auteur van o.a. ‘Bittere tranen, Jodenvervolging in Tiel en 
omgeving’, zal een lezing houden over het Joodse leven in Ophemert vóór en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de bijeenkomst kunt u een kaarsje aansteken of aan het einde bloemen 
leggen. Na de bijeenkomst is er voor in de Kerk gelegenheid om herinneringen te 
delen en na te praten met een kopje koffie of thee.

Uw vrijwillige bijdrage, om deze herdenking mogelijk te maken, kunt u bij het 
verlaten van de Kerk deponeren in de daartoe bestemde bus.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Mevrouw Tonnie Vermeulen
E-mailadres: vermeulen-wild@hotmail.com of Telefoon: 0344 – 65 12 64

Organisatie Dodenherdenking 4 mei 2018
Tonnie Vermeulen – Norbert Vermaat – Kees Kruitwagen

Dodenherdenking 4 mei 2018
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“ een nieuw geluid ”

De laatste NOSTALGIE besloot ik met “een nieuwe lente een nieuw geluid”
Voor mij zelf kwam dat inderdaad al enigszins uit !
Met zanger Arie Hoekwater, waarover ik in 2016 ook heb geschreven,
ben ik sindsdien in contact gebleven .
Op You tube kun je hem onder zijn naam + Arie Elvis + Arie Lennon Houten vinden 
en hem o.a. ook samen met Martijn van Dijk Beatle songs horen zingen.
Nu wil hij als solist bij bejaarden optreden gaan, daarom “kaart ik dat hier nu aan”!

Onlangs heeft hij het lied “Vergeten” van Benny Neyman voor mij gezongen,
zodat de tranen in mijn ogen sprongen.
In de 60/70/80 er jaren zong Arie in een band en speelde ook gitaar.
Toen was hij nog jong maar inmiddels is hij 71 jaar
en zou hij graag voor die bejaarden in tehuizen gaan zingen !
Nederlandstalige liederen , dat zijn voor hen soms leuke herinneringen .
Of wellicht bij een gezellige middag op een bejaardensoos.

Wellicht kan het senioren comite in Ophemert ook iets organiseren,
Hij stelde mij als zijn “manager” aan om dat eens “uit te proberen “.
Vandaar dat ik schreef dat behalve ik , meerderen hem wel willen horen
Dat klinkt jullie toch zeker “als muziek in de oren”?
Zijn repertoire omhelst momenteel 20 liederen ongeveer
van Frans Bauer , Piet Veerman en nog veel meer .
Terug naar de liederen “uit die goeie ouwe tijd” !
Ik weet zeker dat hij velen daarmee verblijdt !
Arie zegt wél , dat ik er als zijn “manager” bij behoor te zijn ,
nou ja een “uitstapje” naar Ophemert lijkt mij OOK wel fijn !
Het is al weer lang geleden dat ik daar ben geweest ,
dat was dan bij voorbeeld voor een verjaardagsfeest.

Ik ben heel benieuwd naar een reactie op dit “verhaal”
en wens jullie tot slot een fijne lente allemaal !!!

Groetjes, Editha v.d.Bergh-Hörmann + pootje van Pansjo

en groet van Arie Hoekwater 
reacties graag mail: e.berghhormann@outlook.com
of tel. 0344 651884

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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Alpe d’HuZes komt dichterbij!

Over een paar weken gaat het gebeuren. Vier dagen fietsen om bij Alp d’Huez te komen 
en vervolgens donderdag 7 juni de koersdag waar het om draait.

We kijken terug op mooie evenementen ter voorbereiding. Om te bedanken voor het 
vertrouwen dat we al jaren achtereen krijgen speelde al langer het plan om een avond 
te organiseren waarop we u kunnen vertellen wat ons als CWF Cyclingteam motiveert 
en wat er met het door u gedoneerde geld gebeurd. Donderdag 1 maart hebben we 
het LEF gehad om deze avond met u te delen. We waren wat onzeker of er wel mensen 
op zo’n avond zaten te wachten, en of we het kosteloos voor elkaar konden krijgen, 
er was wel wat lef voor nodig om het door te zetten. Maar ook deze ‘berg’ hebben we 
overwonnen! Wij hebben het als een fantastische avond ervaren, wij hopen u ook. 
Een informatieve en inspirerende avond met gedreven sprekers, zowel artsen die hun 
onderzoeksresultaten deelden, als Johan van der Waal en Danny Nelissen die vertelden 
over het evenement Alpe d’HuZes en het fenomeen ‘wielrennen’. Van de muzikale 
omlijsting door Maarten Peeters hebben we genoten, hij weet zijn luisteraars te raken! 
Doel van de avond was juist om uit te leggen waar het gedoneerde geld blijft en niet 
zozeer geld te willen binnenhalen. Desondanks mochten we van de Vrouwen van Nu 
Ophemert een donatie in ontvangst nemen. Bijzonder om te ervaren hoezeer het dorp 
verbonden is met elkaar.

Zondag 25 maart hebben we een prachtige muziekmiddag in Toevershof gehad waarbij 
Vincent van Lent met een aantal muziekvrienden, die ook het Alpe d’HuZes virus 
hebben, een prachtig verhaal in muziek heeft gepresenteerd. Alles bij elkaar kunnen we 
straks met een sponsorbedrag naar Frankrijk vertrekken waar we trots op kunnen zijn.

Zondag 26 augustus organiseren we voor de vierde keer de CWF Cycling Ride For Life, 
zet deze toertocht vast in uw agenda.

Namens alle teamleden, 
BEDANKT!

www.cwfcyclingteam.nl

CWF Cyclingteam Alpe d’HuZes 2018



47
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We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor ons jaarlijkse 
concert op 7 april a.s. in Huis Op Hemert. Zoals eerder geschre-
ven is de opzet dit jaar anders. Hieronder een tipje van de sluier:
• Thema: film&musical
• Iets andere opzet verloting
• Andere presentatie

Dus kom gezellig naar ons luisteren op 7 april, aanvang 20.00 uur!!!

Na het concert staan ook de volgende optredens al weer in de agenda:
• Zaterdag 21 april spelen we -na 2 jaar afwezigheid- weer bij de Bloesemtocht.  
 Deze keer zijn wij te vinden bij De Prinsenhof in Buren van 9.00 tot 11.00 uur.
• Donderdag 17 mei spelen we op de Markt in Geldermalsen bij het inhalen van  
 de avondvierdaagse
• Op zondag 24 juni gaan we weer de openlucht kerkdienst bij het kasteel  
 begeleiden. 
Begin maart zijn er een aantal nieuwe leerlingen met enthousiasme bij de slagwerk-
groep begonnen. Hiermee wordt de groep weer aangevuld om weer goed voor de dag 
te komen. Want doordat de groep zo uitgedund was spelen zij dit jaar niet mee bij het 
jaarlijks concert. Wij hopen dat het natuurlijk bij alleen deze keer zal blijven en dat er 
volgend jaar de nieuwelingen zich kunnen presenteren.
Nieuwe aanwas is natuurlijk nog steeds welkom, de repetitie-avond is op dinsdag 
vanaf 19.30 uur, dus kom gerust zelf of met uw kind binnenlopen!

Bij de harmonie hebben we een nieuw lid op de basgitaar mogen begroeten die nu 
druk doende is om alle stukken onder de knie te krijgen. Heel fijn om weer wat meer 
steun in de achterhoede te hebben.
Ook hier zijn nieuwe leden en leerlingen altijd welkom. Neem contact op met één van 
de bestuursleden voor de mogelijkheden of kom eens vrijblijvend kijken of meedoen 
op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur!

Nieuws van EUPHONIA
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Collecte 
Enkele weken geleden was onze jaarlijkse collecte in het dorp, ook dit jaar mede 
mogelijk gemaakt door hulp van vele vrijwilligers. Onze dank hiervoor, zonder jullie hulp 
was dit niet mogelijk. Tevens onze dank aan iedereen die een financiële bijdrage heeft 
geleverd. 

Smartlappen avond
Zaterdag 17 maart stond de smartlappen avond in “Huis Ophemert” gepland. Helaas kon 
deze avond door trieste omstandigheden niet door gaan. We zijn momenteel druk bezig 
met het zoeken van een alternatieve datum. Houdt daarom onze Facebook pagina goed 
in de gaten!  

Voor iedereen die al een kaartje had gekocht geldt, als de alternatieve datum niet uit 
komt dan krijg je je geld terug. 

Hulp Koningsdag
Momenteel zijn we druk bezig met het plannen en regelen van Koningsdag. Jullie 
begrijpen dat hier ontzettend veel bij komt kijken. Dit alles doen wij uiteraard met veel 
plezier. Om de dag zelf ook een groot succes te laten worden zijn wij ook voor dit jaar 
opzoek naar vrijwilligers. Wil jij je steentje bijdragen en ons ondersteunen? Dan kan je 
je aanmelden via 1 van de oranje comité leden. Met een uurtje hulp zijn we al enorm 
geholpen! 

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse optocht door het dorp, met dit keer als thema 
“DISCO”. Versier dus je skelter, fiets, step etc. of (grote) kar en meldt je aan bij ons 
op Koningsdag, zodat je meedoet met de wedstrijd. De route wordt binnenkort op 
Facebook gepubliceerd. 

Nieuw lid
Zoals vele van jullie weten stop Annemieke van Lith dit jaar als lid bij het Oranje Comité. 
Om deze reden zijn wij op zoek naar een nieuw lid die ons team komt ondersteunen. 
Wil jij je bijdrage leveren en er voor zorgen dat Koningsdag ook volgend jaar een succes 
wordt? Dan horen wij graag van je!

Oranje groet, 

Annemieke van Lith, Paul Sterk, Maroesja Punt, Jurgen van Laviere en Diantha van Dam

Oranje Comité Ophemert 
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De winter is bijna voorbij en we kijken weer uit naar de 
vele toernooien, de voorjaarscompetitie en natuurlijk de 
zomeravondcompetitie. Maar voordat we vooruit kijken naar de activiteiten van het 
voorjaar, blikken we nog even terug op de winteractiviteiten. 

Wintertoernooi
Ondanks de kou en sneeuw begin december, zijn we van start gegaan met 
het wintertoernooi. In totaal hadden we 49 deelnemers. Naast de leden van 
TV Ophemert, stond het toernooi ook open voor onze winterleden van de 
tennisvereniging in Varik. Leden van deze vereniging kunnen bij TV Ophemert 
“winterlid” worden, omdat de gravelbanen in Varik in de winter niet bespeelbeer zijn. 
In totaal zijn 101 wedstrijden gespeeld gedurende de maanden december en januari. 
Op 2 februari zijn de laatste wedstrijden gespeeld en was er een feestelijke afsluiting. 
Met dank aan Ed, Lydia, Piet en Rob voor de prima organisatie! 

ABN AMRO Tennistoernooi 
0Op 14 februari was het weer Kidsday op 
het ABN AMRO Tennistoernooi. Naast het 
bijwonen van de wedstrijden, staat de 
woensdagmiddag toch ook vooral in het 
teken van activiteiten voor de jeugdige 
tennisspelers. TV Ophemert probeert elk jaar 
op tijd aanwezig te zijn, zodat de jeugdleden 
kunnen deelnemen aan Clinics met ATP 
tennissers. Met 6 jeugdleden zijn we dit jaar 
naar Rotterdam vertrokken. Het blijft toch 
wel bijzonder om Timo de Bakker, maar ook 
Djokovic de ballen te zien slaan en even af te 

kijken hoe het moet! De jeugd heeft nog 
even kunnen testen hoe hard ze konden 
serveren, hoe vaak ze de bal konden hoog 
houden en zelfs even kunnen proberen 
hoe het is om in een rolstoel te tennissen. 
Natuurlijk waren Ace en Love ook van de 
partij! Maar het leukste blijft toch wel de 
clinics met Martin Verkerk en uiteindelijk 
met Pevic en Murrach (winnaars Heren 
Dubbel Australian Open). De t-shirts, 
sokken en tassen staan nu vol met 
handtekeningen. Een topdag voor de kids 
van TV Ophemert! 

Sprokkeltoernooi wederom een groot succes!
Van zaterdag 17 februari tot en met zondag 4 maart vond voor de derde keer 

TV Ophemert
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het Sprokkeltoernooi plaats bij 
Tennisvereniging Ophemert. Het 
Sprokkeltoernooi is één van de eerste 
toernooien van het jaar en neemt elk jaar 
in populariteit toe. Met de beperking 
van twee banen, is het elk jaar weer 
een uitdaging alle aanmeldingen te 
honoreren. Met 9 onderdelen, 106 
inschrijvingen en 178 deelnemers zijn in 
deze twee weken 133 partijen gespeeld. 
Waar in het begin de weergoden de 
zonnige kant lieten zien, met een vol 
terras, was het in de tweede week bitter 
koud. Met een temperatuur van minus 
7en windkracht 6! Desondanks werden 
de wedstrijden gewoon gespeeld; de 
warme chocomel stond klaar! Naast 
het competitieve element, staat het 
Sprokkeltoernooi vooral ook bekend 
om de gezellige sfeer en waar de 

spelers elke wedstrijd weer voorzien worden van lekkere hapjes. De speciale 
hapjescommissie (met dank aan Ada, Annelies, Ineke, Lydia en Marlotte) is telkens 
weer in staat verrassende combinaties te maken! 
Een dergelijk toernooi kan niet zonder de vele vrijwilligers en sponsoren. We willen 
dan ook Intersport Tiel, Monhemius Fysio, John van de Westeringh, Restaurant het 
Dijkhuis en Velzart hartelijk danken voor hun financiële steun voor de organisatie 
van dit toernooi. De organisatie van het toernooi lag dit jaar in handen van de 
toernooicommissie: Bram, Gerrit, Henk, Lex, Lydia, Rob en Peter. En natuurlijk 
hopen we alle deelnemers volgend jaar terug te zien op het 4e Sprokkeltoernooi! 

Klusdag TV Ophemert
Na alle toernooien was het ook weer tijd om het tennispark weer klaar te maken 
voor het nieuwe seizoen. Op 17 maart vond de jaarlijkse schoonmaak plaats. 
De heggen zijn weer geknipt, de putjes zijn geleegd, de rommel rondom de 
baan is weer opgeruimd en in de kantine zijn alle kasten weer opgeruimd en 
schoongemaakt. Met dank aan onze vrijwilligers: Patrick, Max, Peter, Maurits, Gerrit, 
Ineke, Kees, Tom en Sandy. 

Wat staat er nog op het programma?
In april begint de 18+ competitie. Op de vrijdagavond nemen we deel met 4 
competitieteams; het maximum dat we kunnen inschrijven met het aantal banen 
dat we hebben. Helaas hebben we één team moeten uitloten, maar dit damesteam 
heeft zich ingeschreven voor de zomeravondcompetitie op de woensdagavond. 
Ook speelt een tweetal teams weer mee op de zaterdag in de competitie. We 
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mogen trots zijn als kleine vereniging met dit grote aantal actieve spelers! 
Op maandagavond wordt de racketavond georganiseerd: een avond waar het 
naast de gezelligheid, toch ook vooral gaat om lekker tennissen. De racketavond is 
voor tennissers op elk niveau; vooral als beginnend tennisser de geschikte avond 
om te proberen of de sport je aanspreekt. Voor de dames die op woensdagochtend 
tijd hebben, is er elke woensdag om 9 uur de mogelijkheid om een partijtje te 
komen spelen. Kom vooral eens kijken en speel een wedstrijdje mee!

Jeugdcommissie
Competitie: Ook de jeugd doet weer mee met de 
Worldtour en de Groene competitie. In de Worldtour 
spelen de jongste leden van de vereniging hun eerste 
echte wedstrijden op de zondagmorgen. De eerste 
wedstrijden zitten er al op, gespeeld in de shirts 
gesponsord door De Tenniswerkplaats te Tiel. Ook het 
team in de Groene competitie wordt gesponsord door 
De Tenniswerkplaats! 

Schooltennis: Dit jaar verzorgt Sigrid Bruel, onze 
tennisleraar, namens de tennisvereniging twee 
gymlessen voor groep 3, 4 en 5 van basisschool PWA 
Ophemert. We hopen dat er meer kinderen enthousiast 
worden

Activiteiten: In april en mei organiseren we bij 
voldoende animo voor jeugdleden van de basisschool 
weer de slagvaardigheidslessen. Ook organiseren 
we nog diverse toernooitjes, zoals de Neerijnencup en uitwisselingen met de 
verenigingen in de buurt. Tennissen leer je vooral door het vaak te doen! 

Koningsspelen: Tijdens de Koningsspelen zal onze Tennisschool Fit een aantal 
clinics verzorgen voor de kinderen van de basisschool. We kijken hier naar uit en 
wensen alle kinderen veel plezier op de tennisbaan! Kinderen die naar aanleiding 
van de schooltennis of Koningsspelen geïnteresseerd zijn, kunnen voor €25, -- lid 
worden van onze vereniging. Daarmee kun je zo vaak als je wil op de tennisbaan, 
deelnemen aan de slagvaardigheid en in het najaar meedoen met de competitie. 
Ook de tennisschool heeft voor de nieuwe jeugdleden een leuke aanbieding! 

TV Ophemert voldoet aan de criteria van de KNLTB en mag zich daarmee een 
Tenniskidsvereniging noemen! Onze tennisleraar heeft de opleiding voor 
Tenniskids gevolgd, waarmee we de kennis in huis hebben om de jongste jeugd 
op een uitdagende manier te leren tennissen. Plezier en samenspel, daar draait het 
om! 



Wim Harlaar HypotheekHuys bv
Weverstraat 2c
4061 AP OPHEMERT
T (0344) 65 27 29
E manen8@xs4all.nl

Wim Harlaar HypotheekHuys bv
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Lijkt het jou ook leuk om te tennissen, neem een 
kijkje op onze website www.tvophemert.nl voor 
meer informatie of kom eens kijken bij één van onze 
activiteiten. 

Tennis Fit – Uniek programma voor 45+
Tennisvereniging Haaften, tennisvereniging Rhelico, tennisvereniging Ophemert, 
tennis club Varik Heesselt en Welzijn West Betuwe slaan de handen ineen. In een 
onderlinge samenwerking gaan zij Tennis Fit aanbieden binnen hun verenigingen. 
Tennis Fit is een compact programma speciaal voor 45+’ers. Het programma 
bevat drie onderdelen: Tennis Fit Training, Trainer Toss en Expert Meeting. Al deze 
activiteiten worden begeleid door een ervaren trainer.
 
Vrijdag 6 april 10.00 – 12.00 uur, Locatie: TV Haaften, enggraaf 33a Haaften

Vrijdag 20 april 10.00 – 12.00 uur, Locatie: TV Rhelico, boutensteinseweg 2a Rumpt
Aanmelden met naam, telefoonnummer en leeftijd via sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl

Meer informatie kun je terugvinden op www.tvophemert.nl

RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

Het is weer voorjaar, de zon gaat weer meer schijnen.
Kom eens bij ons eten in Huis Op Hemert. We hebben een gezellige locatie en het 
eten smaakt voortreffelijk. Restaurette “kom d’’r in” is elke maand open op de 3e 
woensdag van de maand. Om 11 uur staat de koffie weer klaar en kunt u gezellig 
aanschuiven voor het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. 
Of een spelletje kaarten of rummiecup.

Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15 het 3-gangen diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na.
U kunt dit alles genieten voor € 12,00 

Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55jaar
zijn van harte welkom

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.
Welzijn Neerijnen Tel.04118-652371
U bent van harte welkom
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Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is dinsdag 13 maart in de kantine van het sportpark 
gehouden. De opkomst was met 41 aanwezigen groot. Belangrijkste punt tijdens de 
ALV was de bestuurswisseling. Wouter Termeulen, Frances Koomen, Peter Vastenhout, 
Hans Helderton en Allert van Winkelen waren aftredend en niet herkiesbaar. Het 
nieuw voorgedragen bestuur is door de leden gekozen. Dylan Groenveld werd 
verkozen tot nieuwe voorzitter en Rik Schinkelshoek is verkozen tot penningmeester. 
De vertrekkende bestuursleden kregen een dinerbon van Restaurant Het Dijkhuis 
en een mooie bos bloemen. Het kernteam werd bedankt voor hun inzet van het 
afgelopen jaar waardoor het nieuwe bestuur mogelijk gemaakt is. Het nieuwe 
bestuur kijkt met een verfrissende blik en eigen visie naar de toekomst.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Dylan Groenveld - voorzitter, Rik Schinkelshoek - 
penningmeester, Gerrit Stap - secretaris, Henk van Hoeven - terreinen en materialen, 
Anita de Haan - kantinezaken, Rob van Heun - bestuurslid sponsoring & contracten.

Richting het einde van het seizoen
De competitie is in volle gang. Door de latere start na de winterstop zal de laatste 
competitiewedstrijd eind mei gespeeld worden. Door de vorst zijn de nodige 
wedstrijden uitgevallen, deze zullen gedurende het seizoen worden ingehaald.

Seizoen 2018/ 2019
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al begonnen, de inventarisaties, 
nieuwe teamindelingen etc. Opzeggingen moeten uiterlijk 31 mei bij de 
ledenadministratie, per mail (info@vvophemert.nl) ontvangen zijn. Op de website 
kun je alle informatie terugvinden.

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes vanaf 4 jaar, zijn altijd van harte welkom! Kom 
eens kijken bij de trainingen en trap een balletje mee. Je mag een paar keer 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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komen proeftrainen (schoenen kan je van de club lenen), daarna volgt (iom de 
trainer) plaatsing in een team. Heb je de afgelopen 5 jaar bij een andere vereniging 
gevoetbald, dan moet je een overschrijving aanvragen. Op de site vindt je het actuele 
trainingsschema, voor meer info/ vragen/ aanmelden voor een proeftraining, stuur 
een mail naar. info@vvophemert.nl.

Pupil van de week
De eerste pupil van 2018 was Youke tijdens de wedstrijd 
VVO 1 – Wadenoijen 1 op zondag 18 maart. Deze 
wedstrijd heeft Ophemert glansrijk met 5-2 gewonnen 
van Wadenoijen 1!  Wil je ook een VIP-behandeling en 
de thuiswedstrijd van het 1ste openen? Stuur dan een 
mail naar activiteiten@vvophemert.nl 

Van de sponsorcommissie
Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding, materiaal 
of een wedstrijdbal te sponsoren, een bord te plaatsen, 
of de club op een andere manier steunen, laat Rob van 
Heun het weten! Rob is bereikbaar op mobiel nummer
06-53323574 en bespreekt graag de mogelijkheden en uw wensen. 

Algemeen
Activiteiten op & rond het veld 
Zaterdag 3 & 24 maart heeft Hans met een 
aantal vrijwilligers op & rond het sportpark 
de bomen en struiken gesnoeid. 
Nogmaals hartelijk bedankt! 

Nieuwe Activiteiten Commissie
Er zijn gelukkig een aantal leden opgestaan om de AC te komen versterken, hier zijn 
we ontzettend blij mee! De AC bestaat nu uit: Roelanda, Femke, Lorenza, Kirsten, Joris 
& Pim. Je kan de AC bereiken via de mail: activiteiten@vvophemert.nl. 

Vacature hoofdtrainer
V.V.Ophemert is op zoek naar een hoofdtrainer voor het eerste elftal.  De trainer die 
V.V.Ophemert zoekt:
- Verzorgt de trainingen voor het 1e elftal op dinsdag en donderdag- avond.
- Coacht en begeleidt het eerste elftal op wedstrijddagen (zondag).
- Is in staat spelers individueel en het team beter te maken. 
- Met plezier training te geven en een goede sfeer te creëren.
- Toont interesse en betrokkenheid in de gehele vereniging.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dylan Groenveld (voorzitter) per 
mail groenveld.dylan@gmail.com of mobiel 06-81320306.

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Vacature kantinebeheerder V.V. Ophemert 
Arie en Anita de Haan gaan aan het einde van het seizoen stoppen met het beheer 
van de kantine. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die dit wil gaan 
invullen. Het is voornamelijk voor de dinsdag- & donderdagavond en de weekenden 
dat er gevoetbald wordt. Wil jij de functie van kantinebeheerder vanaf het nieuwe 
voetbalseizoen 2018/ 2019, aanvang augustus 2018, overnemen of ken je iemand die 
dit zou willen doen, meld dit dan bij Anita, een van de bestuursleden of stuur een mail 
naar info@vvophemert.nl. Hier kan je ook terecht met vragen over deze vacature.

Agenda
Vrijdag 20 april – Voetbalclinic tbv. Koningsspelen in samenwerking met PWA school.
Zondag 10 juni – Stratenvoetbal voor iedereen in Ophemert & Zennewijnen (ivm  
  wedstrijden op 1e Pinksterdag is dit een ander weekend geworden).
Zaterdag 26 & zondag 27 mei - Laatste competitieweekend.
Zaterdag 23 & zondag 24 juni - Tentenkamp voor JO8, JO9 & JO11.
25 juni - Start groot onderhoud van de velden.
Zaterdag 30 juni - Grote schoonmaak & materiaal inleveren.
Eind juni - Einde team seizoen feestjes.
1 juli – Einde seizoen 2017/ 2018.
Vrijdag 31 augustus - Vrijwilligers BBQ seizoen 2018/ 2019.

Facebook 
Wist je dat V.V.Ophemert ook op Facebook te vinden is? Like de 
pagina (V.V. Ophemert) en blijf direct op de hoogte van alle 
ins- & outs van de vereniging!

Voor meer informatie over V.V.Ophemert
Voorzitter   Dylan Groenveld   06-81320306
Secretaris  Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring  Rob van Heun  06-53323574
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Facebook:   V.V. Ophemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Particulier initiatief ondersteund door FLORA NOVA Ophemert.

Door de aanhoudende regen van de afgelopen tijd was het wandelpad tussen 
Beuningen en de Dreef (pad door de pruimenboomgaard tussen de woonwijk en 
het kasteel) veranderd in een grote modderpoel. Dit pad wordt veel gebruikt door 
schooljeugd op de fiets, wandelaars die de wandelroute volgen en hondeneigenaars. 
Met name bij het bruggetje kon je deze met normaal schoeisel niet meer passeren, ook 
fietsers slipten door in de modder en het bruggetje was hierdoor spekglad geworden 
en dus gevaarlijk voor m.n ouderen. Vorig jaar was al een poging gedaan een deel 
van het pad te verstevigen met houtsnippers maar deze zijn na een jaar te ver in de 
grond gezakt. Na contact te hebben genomen met FLORA NOVA waren deze bereid 
om kosteloos een lading houtsnippers te storten die door particulieren weer zijn 
uitgestrooid op het pad, zie hier een prima samenwerking tussen een commerciële 
instelling en een particulier initiatief in Ophemert. Ik wil FLORA NOVA via deze weg dan 
ook nog eens hartelijk bedanken voor hun medewerking.

Vrij naar JFK (voor de jeugd, niet te verwarren met KFC); “Vraag niet wat uw Gemeente 
voor u kan doen, maar vraag wat u voor de Gemeente kunt betekenen” (of doe het 
gewoon)!

Een vrijwilliger (naam bij de redactie bekend)

Particulier initiatief
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Badminton zoekt nieuwe leden
Heb je gevoel voor badminton en zin om ons team te 
komen versterken ?  Dan zoeken wij, de badminton 
dames, jou als nieuw lid om recreatief een partij dubbel 
te spelen. Één keer per maand is er begeleiding van 
een badmintondocent die ons de kneepjes leert. Kom 
op maandag avond tussen 19:30 – 20:30uur naar de 
sporthal Ophemert en doe gelijk gezellig mee.

Hortensiaverkoop / Cadeautip voor pasen 
Op donderdag 12 en vrijdag 13 april komen de kinderen 
weer langs de deuren om mooie hortensia’s te verkopen, 
de hortensia’s zijn te verkrijgen in de kleuren rood, roze, 
wit en blauw. Ook dit jaar kunt u weer vooraf bestellen via 
mail naar vice@agosport.nl 

NL Doet
Op zaterdag 17 maart hebben we weer eens het 
toestellenhok onder handen genomen, opgeruimd, 
geschilderd en diverse zaken aan de wand opgehangen. 
We willen dan ook alle helpers bedanken !! 

Peuter- en Kleutergroep Gym
Er zijn helaas nog niet voldoende aanmeldingen om 
een nieuwe groep te openen. Ken je iemand die zich 
wil aanmelden ? Laat hem of haar zich aanmelden …..
Stuur een mail naar vice@agosport.nl onder vermelding van de leeftijd van het kind 
zodat wij kunnen inventariseren en in het beste geval z.s.m. de groepen kunnen 

    realiseren. 
 
Ladies Fit
Aansluiten bij een leuke groep dames van alle leeftijden?
Sporten in eigen dorp ?
Kom dan op woensdag avond van 20 tot 21 uur naar de 
gymzaal en doe maar gelijk gezellig mee. 

Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt :
Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder
Dinsdag 15:30 - 16:30 Sport & Fun
Dinsdag 16:30 - 17:30 Sport & Fun 
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Aanleverdatum kopij

Deadline voor uitgave 3 van 2018 is: 29 april 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

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 

Foto omslag:
pad door de pruimenboomgaard (februari 2018)

Ook kunt u ons vinden op facebook     
Vice voorzitter:  Christina Claus telefoon: 651030            
Penningmeester:  Karin Tjonk telefoon: 605759

AGO - VERVOLG -

Bruikbare spullen voor de vaderdagmarkt kunnen iedere zaterdagmorgen van 11.00 
uur tot 12.00 uur bezorgd worden in het schuurtje bij de voormalige bibliotheek 
achter de torenhof. 
Er is iemand van de commissie aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen.Voor 
verdere info kunt u contact opnemen met iemand van de vaderdagcommissie.

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT



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



Beleef het aan de Waal

Campingpark Zennewijnen
 
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten, 
sfeervolle Pipowagens of uw eigen 
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze 
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin 
onder handbereik.

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27
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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 


