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

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

Data 2019:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
nr.3 12 mei 29 mei
nr.4 23 juni 10 juli
nr.5 1 september 18 september
nr.6 3 november 20 november

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

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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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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Belevenissen van een dorpsgenoot
Eerbetoon 

Toen ik dit beeld zag op de dijk maakte ik 
er meteen een foto van. Die zilvergrijze, 
lichtblauwe lucht met bijna wittige 
ochtendzon zoals je het in de winter kunt 
zien. Het is een gewoonte geworden sinds 
wij hier wonen: om een foto te maken als ik 
blij, verwonderd en verrast word door wat er 
te zien is in onze prachtige omgeving. Sinds 
mijn moeder een IPad kreeg, was zij er een 
grote fan van. Wonend in de bossen  
in de Achterhoek wandelde zij dagelijks de 
‘berg’ op. Zij genoot intens van de natuur in al haar seizoenen. Vooral het uitlopen 
van de lariksen in het voorjaar waren een hoogtepunt. Zo ook haar vijver met al het 
planten- en dierenleven. De vogeltjes badderden erin, in de haag nestelden ze, de 
kikkers  legden hun kikkerdril. Zij heeft ons allemaal van voedersilo’s voorzien. Een 
oneindig plezierig cadeautje, want de vogels belonen je al snel. Wij hebben deze 
traditie van haar overgenomen. De spechten zijn alweer druk in de weer om uit de 
pinda’s hun energievoorraad te halen. Later zullen ze nog vaker komen om hun jongen 
er mee te voeren. Niet te geloven hoe snel het dan opgaat. De mezen snoepen het 
liefst van de zaden. Zo goed als ze door hebben dat je weer hebt bijgevuld….

Mijn moeder genoot dus van haar bos om haar heen, maar ze miste wel vergezichten. 
Als ze hier kwam, zorgde ze altijd dat ze ver kon zien. De wolken, kleurende luchten; 
dat is echt onze streek. Mee de uiterwaarden in waar je alle kanten op de lucht kan 
zien vond ze geweldig. De schitteringen van het licht op de Waal. En dus de foto’s die ik 
stuurde en waar zij altijd op reageerde. Vaak met een foto van haar omgeving. 

We wisselden uit hoe het weer bij haar en bij ons was. Het verschil in regenval zeker 
afgelopen zomer toen het daar nog droger was op de zandgrond dan hier. Ze heeft 
ons heel veel geleerd over de natuur en tuinieren. Dat is een geschenk dat je hele leven 
meegaat. Zij genoot ook van hoe ik hier geniet. “Het is zo aan je besteed”, zei ze na een 
van de laatste foto’s die ik haar kon sturen.

Want ja, na een lang en gezond leven is zij niet meer onder ons. Deze foto maakte 
ik vlak na haar overlijden en besefte dat hij alleen voor onszelf is gemaakt. Daarom 
nu toch dit eerbetoon aan mijn moeder die me heeft leren kijken, verwonderen en 
waarderen. 

Een wonderschoon lenteseizoen gewenst, Kniertje.
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In de tuinen zijn alweer heel wat voorjaarsbloemen te zien:
sneeuwklokjes, krokusjes, winterakonieten en langs de slootkanten
zag ik het gele speenkruid staan stralen in de zon naast de roze/lila 
bloemtrossen van het groot hoefblad. Ook bloesemen al bomen en heesters en 
de bloeiende katjes verspreiden hun stuifmeel al, hopelijk heeft u geen last van 
hooikoorts. Maar het is wel gezellig al die kleuren die weer tevoorschijn komen. 
Echt Lente!

Maar nu over de SOOS.  
Wat is geweest:  
 In februari  zijn Miranda van Heesch en Josje Kershaw bij ons op bezoek geweest. 
Ze hebben voorgelezen uit het door hen geschreven boek Mijn nieuwe mama en 
verteld over de stichting  die ouders in zo’n situatie wil helpen. Want verdriet  zit 
diep bij weeskinderen en adoptiekinderen. Er moeten veel problemen overwonnen 
worden voor er een enigszins  normaal gezinsleven kan ontstaan. Alle hulp is daarbij 
welkom, vooral van lotgenoten. Koos Dansen bezocht ons in maart. Hij had prachtige 
foto’s bij zich van vogels en het landschap waarin zij thuis horen. Heel interessant 
was ook om te zien hoe het natuurgebied dat tussen Arnhem en Nijmegen wordt 
ontwikkeld,  er nu uit ziet en welke vogels zich er thuis voelen.

Wat nog komt:  
Woensdag 3 april om 14.30 uur  verwachten wij de heren Eigenraam en Ritschie.  
Zij gaan ons de geschiedenis  van de TBC stoomtramlijn vertellen. Zo’n honderd 
jaar geleden kende onze streek een stoomtramlijn, die de steden Tiel, Buren en 
Culemborg verbond. Ik had er nog nooit van gehoord, dus ik ben zeer benieuwd. 
Waar heeft deze tramlijn nou precies gelegen? En is er nog wat van over?  Geweldig 
toch,  en dat zo dicht bij ons  dorp. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom dan op 3 
april naar de Torenhof.  

Woensdag  8 mei 2019. Let Op!  Dit is de tweede woensdag van de maand. En 
ook een andere tijd: van 15.30 uur tot 19.30 uur. Afsluiting seizoen 2018 – 2019.  
Een middag/avond waar we samen iets drinken, de avondmaaltijd gebruiken en we 
het gezellig maken met z’n allen. Ook al is het seizoen dan bijna afgelopen , ook dan 
bent u van harte welkom in de Torenhof aan de Weverstraat.

Het bestuur gaat aan de slag om een leuk programma te verzinnen voor het 
seizoen 2019 – 2020.   Ook dan rekenen we weer op uw komst. Als u niet zelf kunt 
komen omdat u slecht ter been bent of omdat u te ver weg woont, kunt u worden 
opgehaald en natuurlijk ook weer thuisgebracht worden. Bel dan naar Riet tel. 
652003, of naar Evie tel. 651266, of naar Bertha tel. 652539.   Heeft u een andere 
vraag over de SOOS, bel dan ook een van deze dames.

Wij wensen u een zonnige lente.

Hartelijke groet van Bep, Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

Nu u dit leest is het weer voorjaar, we gaan weer lekker naar 
buiten dus kom is een keer bij ons eten.
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-gange diner weer   voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 12,50
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.

Telef  0344-651875  of  0418-651427

U bent van harte welkom
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In het vorige stukje hebben we al aangegeven dat het jaarlijks 
concert niet in het voorjaar plaatsvindt, maar in het najaar. We 
hebben dit inmiddels ingepland op zaterdag 16 november in Huis op Hemert. Inmid-
dels worden de ideeën omtrent het thema verder uitgewerkt en de juiste muziekstuk-
ken erbij gezocht.
Ook hadden we aangegeven een zomerconcert in de schelp te willen geven, dit staat 
gepland op zaterdag 15 juni!
Houd dit krantje en onze Facebookpagina goed in de gaten voor het laatste nieuws 
over deze concerten!

Het eerstvolgende optreden is tijdens de Bloesemtocht op zaterdag 13 april bij de 
Prinsenhof in Buren van 9.00 tot 10.45 uur. Of u nu mee wandelt of niet, u bent altijd 
welkom om te komen kijken en luisteren!

Deze maand worden de donateurnota’s weer rondgebracht. Wij zijn alle donateurs 
dankbaar voor hun financiële steun aan onze vereniging. Met deze steun kunnen wij 
o.a. bovenstaande concerten organiseren en onze instrumenten onderhouden.
Bent u nog geen donateur maar wilt u ons graag ondersteunen? Neem dan contact op 
met de penningmeester via jf2leeuw@planet.nl. U kunt ons al steunen vanaf € 10 per 
jaar.

Persoonlijk mag u ons ook ondersteunen in de vorm van een lidmaatschap. Wij kunnen 
zeker nog nieuwe slagwerkers, maar ook klarinettisten en blazers in de achterhoede 
gebruiken, bijv. Bariton/Euphonium of Bas(saxofoon). 
Kom gerust eens sfeer proeven op de repetitieavonden op dinsdag (slagwerkgroep) en 
woensdag (harmonie). U kunt altijd een periode op proef komen!

Nieuws van EUPHONIA
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Wat hebben we een mooie februarimaand gehad, zelfs al gras gemaaid in de tuin en 
dan nu
  “maartse buien, die beduien dat de winter is gaan kruien” ja ja en gij geleuft het.
 “ onweer door het kale hout, maakt het voorjaar nat en koud( hoop van niet)
“ maart roert zijn staart”!! 
Nou ff genoeg hoor. We genieten van de natuur die weer wakker wordt, we kijken 
naar de eerste knoppen uit de bomen,struiken en bloemen.   
Rommel zien we ook! Rommel achtergelaten door voorbijgangers:blikjes,  
chipszakken, allemaal dingen die niet vergaan of er jaren over doen. Kunnen we dit 
doorbreken????

Vrouwen van Nu zijn weer actief, 28 januari hadden we onze jaarvergadering met 
Bingo voor het goede doel:Kinderfonds De Mama’s. Bij een jaarvergadering horen 
jaarverslagen voor een goed overzicht. Teuntje de Jong werd gehuldigd voor maar 
liefst 65 jaar lidmaatschap en Corry de Wit besloot 45 jaar geleden lid te worden. Dat 
verdient een mooi bloemetje!
Gerrie van Lit trad af af bestuurslid omdat ze meer gaat doen voor Welzijn West 
Betuwe. Dit gaat meer tijd kosten. Ze heeft veel gedaan voor de afdeling de laatste 
4 jaar. Gerrie: BEDANKT. Gelukkig is Thea Kleinhout bereid gevonden  de plek van 
Gerrie in te nemen.

Op maandag 25 februari hadden we een avond over het openbaar vervoer. De heren 
Jeursen en Rouwenhorst hebben ons wegwijs gemaakt in alle veranderingen met 
trein en bus en allerlei verschillende vervoersmaatschappijen.  In- en uitchecken 
kwam uitgebreid aan de orde, evenals allerlei kortingsmogelijkheden.
Op 25 maart mogen we een proefreisje maken van Tiel naar Kesteren met de trein en 
met de bus weer terug. Ook op 25 maart is onze volgende avond. Deze keer over hoe 
iemand dakloos kan worden.

Dan 2 dagen later, op 27 maart is onze jaarlijkse ringavond met de afdelingen 
Herwijnen, Beesd, Buurmalsen/Tricht, Rumpt/Gellicum, Varik/Heesselt, Est en 
Bommelerwaard. Deze keer zijn we in ons eigen dorp in Huis op Hemert en Emiel 
Bode uit ons eigen dorp zal proberen ons die avond te vermaken. Misschien kent U 
Emiel van zijn humorvolle huishoudpraatjes en tuinrubriek destijds in De Telegraaf. 
Ongeveer 240 vrouwen zullen aanwezig zijn.

Dan hebben we april : maand van Koningsdag en dus Oranjeterras , dit jaar anders 
maar dat merkt U wel.  Ook hebben we dan op 29 april ons 1-dagsbestuur, altijd weer 
een verrassing voor iedereen ………….

Een dagje fietsen in de Achterhoek? Dat kan op 15 mei, niet-leden mogen ook 
mee op een tochtje van ongeveer 45 km. langs de rand van de Veluwe en door de 
IJsselstreek in de buurt van Voorst. 

Wandelen in de buurt van Vorden kan ook, op 22 mei. Hier kunnen ook niet-leden 
aan meedoen. Er is een route van 8 km. en een route van 15km. Op internet is 
informatie te vinden op vrouwenvannu.nl/gelderland

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert
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Nog een leuk dagje in onze eigen streek: de afdeling Herwijnen organiseert op 
17 april een agrarische dag in de buurt van Herwijnen. 4 verschillende agrarische 
bedrijven worden bezocht. Bramenbedrijf Pippel, griendhoutbedrijf Van Aalsburg 
uit Hellouw, Merwehoeve De Groot uit Herwijnen met rundvee en paarden en 
bloemenbedrijf Antonia uit Tuil zetten die dag hun deuren open voor 240 vrouwen 
uit de hele provincie. 
Volgende  keer meer over deze dag die al bijna 30 jaar altijd weer een succes is.

Kom maar eens een avondje op bezoek!
Lien, Jenny, Thea, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu - vervolg

Het jaar is weer in volle gang. Helaas hebben we nog 
geen instructeur kunnen vinden voor de gym.

Streetdance 
Bij de streetdance groepen is er nog ruimte voor nieuwe 
leden. Wil je het een keer proberen of het wat voor je is. Je mag 3x gratis deelnemen..

Badminton
Ook hier is nog plek voor mensen die graag sportief bezig willen zijn.

Lestijden:
Maandag 19.30 – 20.30 Badminton
Vrijdag  15.30 – 16.30 Streetdance (D-Dream)
 16.30 – 17.30 Streetdance (A-Wish )
 17.30 – 18.30 Streetdance (B-Great ) 

Voor de activiteiten hebben we jullie hulp echt nodig. Laten we er dan ook met z”n 
allen een leuk moment van maken voor onze vereniging. En laat even weten of jullie 
mee helpen. of met koningsdag of de hortencia verkoop. Vele handen maken licht 
werk toch!

Verder gaan we ook dit jaar weer meedoen aan aandeel van de Betuwe. Heb je een 
rekening nummer bij de rabobank en ben je lid dan kun je je stem uitbrengen op een 
cultureel maatschappelijk of sportief doel. Het bleek afgelopen jaar dat 1 stem wel 20 
euro waard is. dus neem even de moeite om te stemmen. Dit kan van 1 tot en met 21 
april via www.rabowestbetuweleden.nl. Leden ontvangen een mailtje dat ze mogen 
stemmen

Penningmeester:  Karin Tjonk  telefoon: 605759 
 Erna Wachtmeester telefoon: 606658

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Foodfestival Koningsdag
27 april in Ophemert

Koningsdag in Ophemert heeft dit jaar een wel heel bijzonder thema “foodfestival”.
Traditiegetrouw start Koningsdag om 10.30 uur met de aubade in de muziekschelp door 
harmonieorkest Euphonia. Hierna kunnen de kinderen meedoen aan een spannende 
wedstrijd. De ballonnenwedstrijd wordt vervangen door iets nieuws: om precies 11.00 
uur zal er een serie duiven worden losgelaten. Kinderen mogen raden welke duif het 
snelst aankomt op de thuisbestemming. Wie het goed heeft geraden ontvangt een leuk 
prijsje. 

Waarom geen  ballonnen meer? “Duivenwedstrijden horen bij de Nederlandse traditie. 
Het is een mooi gezicht om die beestjes de lucht in te zien vliegen. Bovendien wilden we 
af van de ballonnen in de natuur. 
Aansluitend aan de duivenwedstrijd begint de grote optocht, waarin ook “foodfestival” 
het thema is. Vanaf 11.15 uur zullen de wagens en karren door het dorp trekken. Om 
+12.30 volgt de prijsuitreiking van de optocht bij de muziekschelp

De Koningsdag-markt is dit jaar bij HuisOphemert. Vanaf 14.00 uur staan hier 
de foodtrucks en de kraampjes van de verschillende verenigingen klaar. Er zijn 
spectaculaire springkussens, vele andere leuke activiteiten. Dus voor een hapje en een 
drankje en een supergezellige middag zien we u dit jaar graag bij Huis op Hemert.

Heeft u ook interesse in een kraampje, neem dan kontakt op met :

Oranjecomite Ophemert; oranjeohemert@hotmail.com
Of via onze facebookpagina

We zien u graag op 27 april!

Café “Met”
 In Huis op Hemert

De laatste vrijdag van de maand is het altijd Café “Met” Op deze avond worden er 
spelletjes gespeeld zoals:  Jokeren, Rummikub of een ander spel, alles is mogelijk.

 Datums voor deze avond zijn:
26 april - 31 mei - 28 juni - 26 juli - 30 augustus - 27 september
25 oktober - 29 november - 27 december
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

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

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225

- 19 -

Kwispelwei
De speel en stoei-wei voor onze trouwe vriendjes is bijna een feit.  

De afrastering wordt geplaatst door de Firma 
Mastenbroek uit Ravenswaaij.
Hij is in overleg met het waterschap tot 
de juiste afmetingen gekomen. Zodra het 
kan, kunnen de palen de grond in voor het 
hekwerk. De spullen staan klaar. 

Verder plaatst Gijs Mastenbroek ook de 
afvalbakken die we van de Avri krijgen, zodat
we met elkaar ook het veld poepvrij kunnen 
houden. Dat is een voorwaarde
van de gemeente om het te blijven maaien. 
En niet onbelangrijk ook fijn voor onszelf en 
onze stoeiende viervoeters.

Laat het voorjaar maar komen, dan is onze 
Kwispelwei klaar. Zodat we voor ons dorp 
een vorm van ontmoetingsplaats hebben.

Heeft u geen hond?...loop het veld op....als u 
even wilt kennismaken met onze viervoeters. 
Of maak een gezellig praatje met de baasjes. Wie weet wat voor sociale ideeën er nog 
ontstaan.

Wij willen de gemeente en het waterschap en natuurlijk ook de mensen uit het dorp 
bedanken voor de bijdrage en de medewerking, om dit te realiseren. Zonder deze 
hulp was het ons niet gelukt. We houden de gemeente op de hoogte van het ontstaan 
en verdere verloop van de Kwispelwei. Ook de gemeente is enthousiast dat ons 
burgerinitiatief zich zo mooi kan ontplooien.

Wanneer u dit leest, is het mogelijk dat de 1e paal al in de grond zit. 
U kunt ons volgen op onze facebook pagina: Kwispelwei i.o. of loop gewoon eens 
langs de locatie.

Tot ziens op de Kwispelwei.
Namens de initiatiefnemers:
Gerrie, Desiree, Ingrid, Nathalie, en Janny
kwispelwei@gmail.com
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Beste bewoners van Ophemert,

Van 15 tot en met 19 mei vindt Gardenista plaats op Kasteel Ophemert. Als 
organisatie vinden wij het een bijzondere eer dat wij zo gastvrij zijn ontvangen 
door de Familie van Dedem. Zoals u zich wel kunt voorstellen, is het vinden van een 
goede locatie voor een evenement een bijzondere uitdaging. Alle puzzelstukjes 
moeten voor die locatie op de goede plek vallen. Wij zijn 1 jaar bezig geweest met 
het onderzoeken van een aantal locaties in heel Nederland en na een strenge selectie 
hebben wij Kasteel Ophemert als de beste keuze bestempeld.

Maar wie zijn wij nou eigenlijk en wat gaan wij organiseren?
Wij zijn de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde en bestaan in 2022 150 
jaar. Vanuit de KMTP is de vereniging Groei & Bloei ontstaan met het mooie magazine 
dat de 33.000 leden in Nederland en Vlaanderen ontvangen maar ook in de losse 
verkoop te verkrijgen is. De vereniging bestaat uit 120 actieve afdelingen die als 
hobby hebben alles wat met tuinen, bloemen en planten en lekker buiten bezig zijn 
te maken heeft. 

De vereniging is al 3 jaar bezig met de ontwikkeling van Gardenista. Dit 
evenement heeft als permanente missie het vergroenen van Nederland. Wil 
willen met Gardenista hèt podium zijn voor alles wat met de groene sector te 
maken heeft. Gardenista promoot de groene sector door middel van showtuinen, 
bloemschikarrangementen op het landgoed, kwekers met mooie planten en een 
wedstrijd bloemstyling waar deelnemers uit heel Nederland aan meedoen. Ook treft 
u deelnemers aan met hele mooie tuin- en groengerelateerde producten. Verder is er 
een educatief programma waar kinderen aan mee kunnen doen. Zowel scholen als 
gezinnen met jonge kinderen zullen zich niet vervelen op Gardenista! 
 
De bezoekers van Gardenista kunnen genieten van fantastische gerechten op het 
fijne terras. Onze cateraar, Zoë Verloop van De Laurier uit Amsterdam is van alle 
markten thuis en werkt graag met lokale producten. Bent u een trotse producent 
van een mooi product of kent u iemand die een mooi lokaal product maakt? Bel haar 
dan om haar enthousiast te maken want ze maakt er fantastische gerechten van. Wie 
weet, komt het dan op de kaart van Gardenista. Contactgegevens van Zoë zijn: Tel: 
020 622 03 34 of www.delaurier.nl.

Wilt u uw producten onder de aandacht brengen van het publiek van Gardenista? 
Meldt u dan aan als deelnemer. Bedrijven uit de Betuwe/Rivierenland krijgen 25% 
korting op de deelnamekosten van Gardenista.

Hoe kunt u zichzelf als bewoner van Ophemert verbinden aan Gardenista?
Onze deelnemers en vrijwilligers zoeken een logies/ontbijt in de buurt van Kasteel 
Ophemert. Hebt u een mogelijkheid deelnemers en/of vrijwilligers gedurende 
de opbouwperiode, het evenement en de week na Gardenista tegen een kleine 

Gardenista Kasteel Ophemert
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Wilt u uw producten onder de aandacht brengen van het publiek van Gardenista? 
Meldt u dan aan als deelnemer. Bedrijven uit de Betuwe/Rivierenland krijgen 25% 
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de opbouwperiode, het evenement en de week na Gardenista tegen een kleine 

Gardenista Kasteel Ophemert



- 23 -

vergoeding te huisvesten dan kunt u zich melden via info@gardenista.nl.

Verder zoeken wij nog verenigingen of vrijwilligers die een aantal taken willen doen 
tegen vergoeding. We vragen bijvoorbeeld een bedrag voor toiletgebruik. Een 
deel van dit geld komt ten goede van de vereniging en of vrijwilligers die hier hun 
bijdrage aan willen leveren.

Met Dover en Avri is een verkeerscirculatieplan gemaakt. Wij zoeken nog 
gecertificeerde verkeersregelaars en verkeershulpen van 11 tot en met 20 mei. Dit is 
de periode voorafgaand, tijdens en na Gardenista. Ook zij krijgen een vergoeding van 
de parkeergelden die worden gevraagd.

Wat bieden wij de bewoners van Ophemert aan?
Alle bewoners van Ophemert krijgen 50% korting op een kaartje bij inlevering van de 
advertentie verderop in het krantje. De bewoners direct aan de aan- en afvoerroute 
gelegen, krijgen gratis toegang tot Gardenista.

Voor alle informatie kunt u de website bezoeken: www.gardenista.nl. Voor vragen 
kunt u via info@gardenista.nl contact met de organisatie opnemen.

Gardenista - vervolg -
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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.

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 voor onze vrijheid en de aanwezige 
kennis zoveel mogelijk te delen met de huidige jonge generatie. Vrijheid is immers 
een groot goed. Vandaar onze oproep in 2018 om met kinderen en kleinkinderen deze 
bijeenkomst rondom de Dodenherdenking bij te wonen. 

Nu neemt er zelfs een groep van 24 jongeren deel van de Prins Willem Alexanderschool 
uit Ophemert aan de uitingen rondom de Dodenherdenking 2019. Eerst houden 
zij een voorstelling  geschreven en geregisseerd door Denise Pippel, gebaseerd op 
het ware verhaal van de deportatie van haar overgrootmoeder Roosje Kalker uit de 
Blankenburgsestraat te Ophemert. 

Deze voorstelling vindt plaats voorafgaand aan de Dodenherdenking. 
Belangstellenden kunnen zich melden aan de Blankenburgsestraat op huisnummer 
15 A om 18.00 uur. 

Na deze voorstelling begeeft de gehele groep van ouders en kinderen zich naar de St. 
Maartenskerk te Ophemert, waarna zij met een kaarsenintocht de Dodenherdenking in 
de Maartenskerk bijwonen.

Tijdens deze Dodenherdenking wordt samen in momenten van stilte en muziek 
stilgestaan bij het verleden. Tijdens de bijeenkomst wordt de muziek ten gehore 
gebracht door: Bert van den Brink – orgel en Jan Jansen – trompet.

Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u een kaarsje aansteken en aan het einde 
worden er bloemen uitgereikt, die u bij het monument in de kerk kunt leggen. Na de 
bijeenkomst is er 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 2019 

Tonnie Vermeulen - Kees Kruitwagen

Dodenherdenking 4 mei
 St. MaartenSkerk van OpheMert en Zennewijnen 
kerk Open vanaf 19.30 uur – aanvang 19.45 uur
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Speelnieuws

We hebben van schrik een paar uitgaven overgeslagen. Burgemeester De Vries van 
wijlen gemeente Neerijnen heeft ons op het laatste nippertje voor het blok gezet. In 
maart 2018 was hij bijzonder enthousiast over ons project en de aanvraag voor een 
speeltuin op Het Slingerbos. ‘Dat gaan we doen’, waren zijn woorden. Maar in november 
van dat jaar bleek ineens dat hij de locatie voor de speeltuin te duur vond. Als wij op het 
Slingerbos een speeltuin zouden realiseren, dan zouden wij daarna zijn overgeleverd 
aan de willekeur van de projectontwikkelaar; de gemeente was ineens niet meer van 
zins om ruimte te reserveren voor speelgelegenheden. Dit stelde ons nogal teleur, 
vooral na herhaald enthousiasme en het verschijnen van onze wens in het bidboek.
De enige uitweg die de burgemeester ons bood was de speeltuin te plaatsen op het 
gebied van de Schelp – in samenwerking met de stichting Help de Schelp die deze 
zal renoveren. Op het moment van schrijven zijn wij terug naar de tekentafel – wat 
meer voeten in de aarde heeft dan op het oorspronkelijke terrein. Waren vorig jaar de 
financiën de grote drempel om te overkomen, nu is het herontwerpen van de speeltuin 
binnen de mogelijkheden van de nieuwe ruimte een langduriger project dan wij 
dachten. Wij zetten door; maar op welke termijn er gespeeld kan worden en waarmee 
durven wij op dit moment niet te zeggen. Draagt u de speeltuin een warm hart toe – 
en wilt u ons helpen een duidelijk signaal af te geven aan de gemeente dat er snel iets 
moet gebeuren, wordt dan donateur; met velen staan wij sterker! 

Meldt u nu aan –
http://svslingerbos.bentrein.com<

SV Slingerbos Ophemert

Klaverjas Seizoen 2018/2019

Vrijdag 12 April   2019
Vrijdag 10 Mei   2019
Vrijdag 7 Juni   2019 (Finale)

Info:
Petra de Haas 0651560543
activiteitenhoh@gmail.com 



- 29 -

Speelnieuws

We hebben van schrik een paar uitgaven overgeslagen. Burgemeester De Vries van 
wijlen gemeente Neerijnen heeft ons op het laatste nippertje voor het blok gezet. In 
maart 2018 was hij bijzonder enthousiast over ons project en de aanvraag voor een 
speeltuin op Het Slingerbos. ‘Dat gaan we doen’, waren zijn woorden. Maar in november 
van dat jaar bleek ineens dat hij de locatie voor de speeltuin te duur vond. Als wij op het 
Slingerbos een speeltuin zouden realiseren, dan zouden wij daarna zijn overgeleverd 
aan de willekeur van de projectontwikkelaar; de gemeente was ineens niet meer van 
zins om ruimte te reserveren voor speelgelegenheden. Dit stelde ons nogal teleur, 
vooral na herhaald enthousiasme en het verschijnen van onze wens in het bidboek.
De enige uitweg die de burgemeester ons bood was de speeltuin te plaatsen op het 
gebied van de Schelp – in samenwerking met de stichting Help de Schelp die deze 
zal renoveren. Op het moment van schrijven zijn wij terug naar de tekentafel – wat 
meer voeten in de aarde heeft dan op het oorspronkelijke terrein. Waren vorig jaar de 
financiën de grote drempel om te overkomen, nu is het herontwerpen van de speeltuin 
binnen de mogelijkheden van de nieuwe ruimte een langduriger project dan wij 
dachten. Wij zetten door; maar op welke termijn er gespeeld kan worden en waarmee 
durven wij op dit moment niet te zeggen. Draagt u de speeltuin een warm hart toe – 
en wilt u ons helpen een duidelijk signaal af te geven aan de gemeente dat er snel iets 
moet gebeuren, wordt dan donateur; met velen staan wij sterker! 

Meldt u nu aan –
http://svslingerbos.bentrein.com<

SV Slingerbos Ophemert

Klaverjas Seizoen 2018/2019

Vrijdag 12 April   2019
Vrijdag 10 Mei   2019
Vrijdag 7 Juni   2019 (Finale)

Info:
Petra de Haas 0651560543
activiteitenhoh@gmail.com 



- 31 -

Sinds september is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart in Huis Op Hemert. 
Iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) kunnen kindjes tussen de 1 en 4 jaar onder 
begeleiding van mama, papa, opa, oma, oma, oppas, enzovoort, bewegen.  In de 
lessen wordt spelenderwijs door de dreumesen & peuters kennis gemaakt met diverse 
beweegthema’s. De lessen zijn ongedwongen en maken dat er voor het kind ruimte is 
zijn/haar eigen creativiteit te ontwikkelen.  Plezier staat dan ook centraal! 

Naast de “standaard” lessen, proberen we af en toe ook een themales. In oktober zijn we 
naar het bos geweest, in december hadden we de pietengym, laatst de carnavalsles en 
in de toekomst willen we ook een keer op bezoek bij de boerderij. 

Carnavalsles!
In maart vond de carnavalsles plaats. De kindjes mochten 
allemaal verkleed naar de les komen. Er waren, piraten, 
prinsessen, monsters, een cowboy, een kikker, een tijger 
en zelf Minnie Mouse was er. We zijn gestart met de 
polonaise! Daarna was het tijd om lekker te spelen, met 
natuurlijk carnavalsmuziek aan. De kinderen vonden het 
toch wel leuk om eens een keer te mogen gymmen in een 
carnavalspak!

Door ouders voor de kinderen 
Iedere ouder draagt iets bij in of aan de les. Hierdoor betalen wij alleen de kosten 
voor het huren van de zaal. Zo bedenkt de initiatiefneemster vanuit haar expertise 
de lesactiviteiten, zijn er ouders die dit stukje schrijven voor ’t Hèmers krantje’, 
inschrijfformulieren ontwerpen, inschrijvingen verwerken, kasboek bijhouden, muziek 
voor in de les en zo kunnen we nog wel even doorgaan. We kunnen het op deze manier 
voor iedereen ‘behapbaar’ houden. Spreekwoordelijk gezegd ‘vele hand maken licht 
werk’ en dat is gewoon zo! 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar
Inmiddels hebben we een groep van 13 kinderen en een enthousiaste groep
ouders zowel woonachtig in Ophemert als daarbuiten. Er is nog plaats beschikbaar. 

Peuters in beweging
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Doordat niet  iedereen er iedere week is, voelt het niet aan als druk. Wanneer de 
kinderen 4 jaar zijn gaan ze naar school en nemen ze geen deel meer aan de Peuters 
in beweging groep. Daardoor zullen we verloop houden in deze groep en zijn nieuwe 
kinderen altijd welkom!

De kosten zijn €10 per maand.
Een strippenkaart kost € 35,- voor10 lessen. Voor een tweede kind betaald u € 6,-.
U kunt altijd 1 gratis proefles volgen.

Nieuwsgierig
o Kom gerust eens langs in onze les 
o Bekijk onze facebook pagina
https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert

Ouders aan het woord
In september ben ik samen met mijn broer voor het eerst bij de peutergym gestart. 
Iedere week worden er weer leuke, verschillende toestellen neergezet. 

Peuters in beweging - VERVOLG -

Nog één keer fit.
Voor hen die “Nog één keer fit” nog niet kennen, we zijn een groepje “sporters” uit 
Ophemert die elke dinsdagavond ongeveer een uur wandelen en op donderdagmiddag 
of avond ongeveer een uur of anderhalf uur fietsen. Het wandelen heeft ook gedurende 
de wintermaanden doorgang gevonden  echter het fietsen heeft deze maanden 
stil gelegen, maar nu de dagen weer langer worden en de temperatuur weer wat 
aangenamer wordt zullen we mogelijk eind deze maand weer van start gaan. Inwoners 
van Ophemert en omgeving die nog een bezigheid zoeken en graag sportief bezig zijn 
kunnen zich aanmelden. Het was ooit de bedoeling dat de groep beperkt zou blijven 
tot de leeftijdscategorie +50 maar dat hebben we al los gelaten, eenieder die graag 
meeloopt of meefietst of beiden is van harte welkom om deel te nemen. Het is zeker 
niet de bedoeling dat er snelheidsrecords worden gebroken dus schroom niet om u aan 
te melden als uw conditie nog wat te wensen overlaat. Verder is het een uitstekende 
mogelijkheid uw “netwerk” wat uit te breiden en gezellige medebewoners van 
Ophemert te leren kennen. Ter illustratie, er worden door de huidige deelnemers, buiten 
het wandelen en fietsen, vaker gezamenlijke activiteiten ontplooid.

Mocht u zich aangesproken voelen dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen 
op het volgende telefoonnummer 0344-607519 of 06-40750840 of kom langs op de 
Reinier van Haeftenlaan 12. Mogelijk ten overvloede, er zijn geen kosten aan verbonden 
en ook fietsers met een elektrische fiets kunnen deelnemen.

Met vriendelijke groet , “Nog één keer fit”.
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Met het voorjaar op komst, komen ook de langere avonden 
in zicht. Een periode waar bij tennisvereniging Ophemert weer 
van alles te doen is. De eerste maanden van het jaren waren druk, vooral door het 
gezellige Sprokkeltoernooi en de voorbereiding voor de nieuwe tennisschool en 
diverse competities.  

Een zeer geslaagde vierde editie van het Sprokkeltoernooi
De vierde editie van het Sprokkeltoernooi van TV 
Ophemert was wederom goed bezet. Tussen 16 februari 
en 3 maart namen 187 spelers deel, zijn 150 wedstrijden 
gespeeld in 10 onderdelen. Het uitzonderlijk mooie 
weer zorgde voor veel gezelligheid en een vol terras. 
Het slotweekend werd echter geplaagd door regen 
en wind, maar dat deed niets af aan de spannende 
finalewedstrijden. 
Het organiseren van een dergelijk toernooi legt een 
groot beslag op de vrijwilligers. We zijn dan  ook erg 
dankbaar voor de inzet van een grote groep vrijwilligers 
die dit mogelijk heeft gemaakt. 
In de eerste plaats de toernooicommissie, bestaande 
uit Bram, Gerrit, Lydia, Peter, Rob en Rolina. Zij zijn de 
afgelopen maandag druk geweest met de organisatie, 

het plannen van alle wedstrijden en het voldoen aan de vele wensenlijstjes! 
Ook Marlotte, Annelies, Ineke, Lydia en Ada, het hapjesteam, zorgden dagelijks weer 
voor de versnaperingen na de wedstrijd, met wat culinaire hoogstandjes erbij. De bar 
werd dagelijks door vele vrijwilligers bemand (hoewel dit af en toe een uitdaging was 
om te bemannen). Aart en Ada van Hemert hebben weer geregeld dat de voorraad 
dagelijks werd aangevuld. Niet te vergeten onze “parkbeheerder” Peter Albarda die 
zorgde dat de velden er keurig bij lagen en Carin voor het schoon houden van de 
kantine in deze drukke weken. 

Naast de vrijwilligers zorgen ook onze sponsors ervoor dat we het Sprokkeltoernooi 
ieder jaar weer kunnen organiseren. Zij verdienen een aparte vermelding:
• Walter Roeffen: herstel stoelen kantine
• Patrich Peeters: Global Paints voor de vier 
verfbonnen tbv verloting
• John van de Westering: bloemen op de tafels
• Sport-Inn Tiel: korting op ballen en 2de prijzen
• Restaurant het Dijkhuis: korting op de 1ste 
prijzen
• Godffried van den Berg: beschikbaar stellen Le 
Patron auto in verloting
• Suzanne Monhemius (Fysio Monhemius): 
sponseren van de hapjes.
Allen hartelijk dank!
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De uitslagen van de diverse onderdelen: 
GD8:  1. Lex Medendorp/Wilma van Galen /2. Kees van Housselt/Annie de Groot
DD8:  1. Chantal Smit/Elly Smit-Megers/2. Nathalie Laisina/Jolanda de Lange
HD8: 1. Lex Medendorp/Gerrit van de Westeringh/2. Paul Ehren/Robert Lourens
GD7: 1. Wolter de Bijl/Dahpne van Houwelingen/2. Michiel van het Hoofd/Jonne 
van Oudheusden
DD7:  1. Sylvie Duindam/Judith van Maanen/2. Anita Helderton/Annelies Kabalt
HD7:  1. Jordy Bel/Michael van Krieken/2. Hans de Haas/Arne Koster
GD6:  1. Evelien Veldhuizen/Ivo van de Hende/ . Rob van Heun/Lydia Verweij
DD6:  1. Erica van Horssen/Ashly Kievit/2. Sabine Verwoert/Ineke van de Westering
HD6: 1. Jan Bassa/Arjan Vermaas/2. Rob van Heun/Bas van Mourik
GD5: 1. Arjan Vermaas/Erica van Horssen/2. Johan van Wijk/Leontien Sijahailatua

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! En natuurlijk kijken we uit naar volgend jaar:  de 
lustrumeditie van het Sprokkeltoernooi.

Kennismaking met de nieuwe tennisschool
Op vrijdag 8 maart organiseerde Tennisschool Tom Kreemers (TSTK) een tennisclinic 
voor de leden van TV Ophemert. TSTK is vanaf 18 maart de nieuwe tennisschool voor 
onze vereniging. De tennisclinic was een uitgelezen moment om kennis te maken 
met de nieuwe tennisleraar Eric de Graaff. Samen met Bram Kaffener, ook werkzaam 
bij TSTK,  werd een tweetal clinics gegeven. Het eerste uur was voor de jeugd.  Helaas 
was de opkomst voor de jeugd wat beperkt, maar hierdoor kregen degene die er 
waren al wel individuele aandacht en tips. Het tweede uur kwamen de senioren aan 
bod. Met een kleine twintig leden werd getraind op de forehand, backhand, oplopen 
naar het net en de volley en smash. Duidelijk werd dat het doelgericht serveren 
toch nog best lastig is! Een leuke manier om kennis te maken met onze nieuwe 
tennisschool.

Voorjaarscompetitie
In april begint de 18+ competitie. Op de vrijdagavond nemen we deel met 4 
competitieteams; het maximum (met dispensatie) dat we kunnen inschrijven met 
het aantal banen dat we hebben. Helaas hebben we één team moeten uitloten. Ook 
speelt één team weer mee op de zaterdag in de competitie en speelt de jeugd op 
zondagochtend in de Groene en Oranje competitie. We mogen trots zijn als kleine 
vereniging met dit grote aantal actieve spelers! 

Wat staat er nog op het programma?
Op het tennisveld is het de komende maanden druk. Op maandagavond wordt de 
racketavond georganiseerd: een avond waar het naast de gezelligheid, toch ook 
vooral gaat om  lekker tennissen. Op dinsdagmiddag en –avond is de tennisschool 
actief – een mooi moment om eens een kijkje te komen nemen of een proefles te 
plannen. Op woensdagochtend 9 uur speelt wekelijks een aantal dames een partij. 
En de woensdagavond is vanaf mei de zomeravondcompetitie. Vrijdagavond staat 
de voorjaarscompetitie gepland, waar wekelijks twee teams thuis spelen. En op 
zaterdagmiddag is ons zaterdagcompetitieteam actief. De zondagochtend staat de 
jeugd op de baan. 

TV Ophemert  - VERVOLG -
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Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

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

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
- 39 -

Wil je een keer komend kijken of meedoen: je bent van harte welkom!
Op Koningsdag neemt ook TV Ophemert deel aan het Foodtruckfestival. Kom vooral 
een keer langs en genieten van onze speciale hamburgers van Bommelbeef! In 
onze stand zijn er ook nog leuke prijsjes te winnen! Kortom: volop gezelligheid en 
sportiviteit bij TV Ophemert!

Jeugdcommissie
We merken dat het aantal jeugdleden flink is afgenomen en dat is jammer. De 
toekomst van de vereniging zit immers in de jeugd en het voordeel van tennis is: 
dat kun je doen tot je 80e! Jong geleerd, oud gedaan. We organiseren daarom weer 
een aantal activiteiten de jeugd kennis te laten maken met tennis. Samen met TSTK, 
onze nieuwe tennisschool bieden we een totaalpakket aan voor een vaste prijs van 
€30 per maand. In deze prijs is inbegrepen de contributie (vrij gebruik maken van 
de tennisbanen voor onze leden), tennisles, competitie en een extra training. Het 
zou fijn zijn als we de komende periode weer een aantal nieuwe talenten mogen 
begroeten! 

Activiteiten: 
In de periode waarin geen competitie wordt gespeeld, organiseren we extra 
tennistraining voor onze jeugdleden. Bij genoeg aanmeldingen trainen we op 
zondagochtend vanaf half 11 en sluiten we natuurlijk af met een partijtje. 
Op 24 maart organiseren we een uitwisselingstoernooi voor de jongste tennissers, 
vanaf 6-10 jaar (Rood en Oranje). Deelnemende verenigingen zijn CTV De Doelen 
(Culemborg), TV Buren, GLTC (Geldermalsen), TV De Bongerd (Beusichem) en TV 
Ter Weijde (Culemborg). Het evenement wordt begeleid door de tennisleraren van 
Tennisschool Tom Kreemers. Deelname is gratis.
Op 22 mei organiseren we samen met TSTK een “Maak kennis met tennis” middag. 
Uitnodigingen zullen worden verspreid op de basisschool, maar ook kinderen uit de 
omliggende dorpen zijn natuurlijk van harte welkom. 
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. 

Actie Aandeel in de Betuwe
TV Ophemert heeft zich ook weer opgegeven voor de actie van de Rabobank 
“Aandeel in de Betuwe”. Doel van de actie is het organiseren van jeugdactiviteiten om 
nieuwe jeugdleden te werven door middel van de clinic “Maak kennis met tennis”. 
Heb je een rekening bij Rabobank West-Betuwe en wil je onze vereniging een warm 
hart toedragen, stem dan op de actie van TV Ophemert. Stemmen is mogelijk tussen 
1 en 21 april via www.rabobankwestbetuweleden.nl. Natuurlijk rekenen we op uw 
stem! 
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Van het bestuur:

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is donderdag 14 maart in de kantine 
van het sportpark gehouden. De opkomst was erg groot. Het bestuur heeft iedereen 
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet!

Vacatures
Binnenkort is er een gesprek met een kandidaat voorzitter- en selectietrainer, 
hierover hopen we jullie snel positief te kunnen informeren. Wesley van Oort gaat de 
sponsorwerkzaamheden van Rob van Heun overnemen waar we ontzettend blij mee 
zijn. Het bestuur is nog opzoek naar iemand die de wedstrijdzaken wil overnemen. 

Wil je geen bestuursfunctie maar het bestuur wel helpen bij bv. administratieve 
zaken, laat dat dan ook weten!

Aandeel in de Betuwe
Vanaf 1 april kan iedereen weer stemmen voor Aandeel in de Betuwe. Dit is een 
initiatief van de Rabobank om stichtingen en verenigingen financieel te kunnen 
steunen. Om geld te werven voor V.V. Ophemert kan je via de link op ons stemmen, 
alvast bedankt! 
https://www.rabowestbetuweleden.nl/fondsen/een-aandeel-de-betuwe/ 

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes vanaf 4 jaar, zijn van harte welkom! Aspirant leden 
mogen eerst een paar keer komen proef trainen (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. Voor 
meer info/ vragen/ aanmelden voor een proeftraining stuur een mail naar. info@
vvophemert.nl.

Algemeen:
Activiteiten op & rond het veld

Pupil van de week
Ook dit seizoen hebben we pupillen van de week die de aftrap bij de wedstrijd van 
het eerste mogen doen. Een ontzettend leuke ervaring en een mooie kans om jouw 
talent te laten zien.
 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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10 februari Joris     24 februari Wim

Pannakooi
Binnenkort zullen de werkzaamheden van start gaan zodat er gebruik van de 
pannakooi gemaakt kan worden.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april komen de leerlingen van de PWA school kennis 
maken moet alle facetten van voetbal. We zijn er best trots 
op dat we alle kinderen van Ophemert op een leuke manier, 
vrijblijvend, kennis kunnen laten maken met voetbal.

Agenda
Vrijdag 12 april: Voetbalclinic tbv. Koningsspelen in samenwerking met PWA school.
Zondag 9 juni: Stratenvoetbal voor iedereen in Ophemert & Zennewijnen
Zaterdag 15 & zondag 16 juni: Tentenkamp voor JO8, JO10 & JO11.
Eind week 25: Seniorentoernooi ovb, exacte datum volgt.
Week 26: Start groot onderhoud van de velden.

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Voorzitter   Vacature
Secretaris  Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring  Wesley van Oort  06-83993710
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Social Media:   VVOphemert
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Deadline kopij voor uitgave3 van 2019 is: 12 mei. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
Beste verenigingen & dorpsgenoten,

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

Hartelijke groet,
De redactie 

Vaderdagmarkt 2019
De voorbereidingen zijn in volle gang voor onze vaderdagmarkt die op vrijdag 14 juni 
vanaf 18.00 uur plaats zal vinden in de Weverstraat en in en om de Torenhof.

Mocht U nog bruikbare spullen hebben voor de rommelmarkt, dan kunt U die iedere 
zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur afgeven bij het schuurtje naast de Torenhof.
Er is dan iemand van de commissie aanwezig om het aan te nemen.

Naast bruikbare spullen kunnen we ook altijd hulp gebruiken op de dagen tijdens,voor 
en na de markt. Dus heeft U tijd en zin om te komen helpen,kom dan gerust,
en neem contact op met Ina van Doesburg. 

We zien uit naar een weer gezellige en geslaagde markt.

U KOMT TOCH OOK!!!!!????
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Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

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

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

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



‘t Hèmers Krantje
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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 


