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Daantje

Een paar keer per dag blijven we stokstijf in de kamer staan, laten we ons plots achter 
de bank vallen of proberen we snel achter een gordijn of muur te kruipen. Dan zit hij 
er weer in onze tuin. Heel voorzichtig pakken we mobiel of camera om het vast te 
leggen. Vaak horen we hem al aankomen, met zijn karakteristieke roep. Ook de twee 
katten herkennen het en verstoppen zich dan niet, maar gaan juist vlak voor het 
raam zitten. 

Met zijn rode ogen spiedt hij of de kust veilig is, en begint voorzichtig met het eten 
van wat de koolmeesjes geknoeid hebben. Het is een machtig gezicht om naar te 
kijken met al die mooie kleuren, die trotse blik in die ogen, met die prachtige groen 
en bruine veren, alsof ie de hele wereld aan kan. 

De eerste keer dat ik hem zag werd ik niet geloofd. “Het is vast een kip of een duif”, 
zei mijn vriend. Maar in de korte winter die we februari hadden, zagen we hem een 
paar keer per dag: Falco de fazant, zoals hij bij ons nu heet. Dan stortte hij zich op het 
vogelvoer dat we in de tuin hadden liggen of op de besjes in de klimop. En deed hij 
tot groot ongenoegen van onze katten net alsof de tuin helemaal van hem was.

In de Randstad zie je fazanten echt niet in je postzegelachtertuin, niet in de 
kinderboerderijen en zelfs niet in de dierentuinen. Ik kon me eigenlijk niet heugen 
dat ik er ooit een in het echt had gezien. Iedere keer dat we hem zien is dus bijzonder 
en we hebben al ontelbaar veel foto’s gemaakt. En daarmee ook, hopelijk, veel 
vrienden en familie met deze bijzondere en mooie tuinbewoner verblijdt. Onder hem 
mom van ‘kijk nu eens wat er bij ons in de tuin zit!’, ‘komt vast omdat de uiterwaarden 
onder water staan…’

Als ik aan fazanten denk, denk ik ook meteen aan rozijnen. Dat klinkt misschien 
als een rare kronkel, maar dat komt door het boek Daantje de wereldkampioen 
van Roald Dahl, dat ik in mijn jeugd zeker een paar keer heb gelezen. Daantje 
ving heel veel fazanten dankzij rozijnen met slaapmiddel erin en werd daardoor 
wereldkampioen. 

Toen wij de buurvrouw vroegen of ze het ook zo bijzonder vond dat wij een fazant 
in de tuin hadden, lachte ze een beetje. Ze vertelde dat deze fazant al jaren in 
Ophemert woont, in heel veel in tuinen te zien is en soms ook gewoon op straat te 
vinden is. Dat haar kat hem zelf al links laat liggen en ‘gewend’ is dat hij in de tuin 
loopt. Voel je je toch weer een beetje het groentje in dit dorp…

Maar ze vertelde ook dat deze Falco een echte Don Juan is met in het voorjaar 
een heuse harem om zich heen van wel een stuk of vijf vrouwen… Dus Falco, 
de fotocamera’s liggen nog steeds klaar en in de tussentijd ga ik in de heerlijke 
voorjaarszon denk ik nog even een boek lezen over fazanten en rozijnen met 
slaapmiddel erin.

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Lieve SOOS-mensen,  
het is nu een jaar geleden dat we elkaar gezien hebben in de Torenhof.
Na de soosmiddag van 4 maart 2020 hebben we elkaar niet meer
kunnen ontmoeten. Wie had dat toen gedacht?! Wij, de bestuursleden,
missen jullie heel erg en we missen de gezelligheid van de soosmiddagen. Hopelijk 
komt er snel verandering in als we allemaal gevaccineerd zijn, want zo lang we 
anderhalve meter van elkaar af moeten zitten, zal het niet mogelijk zijn een 
soosmiddag te organiseren. Een jaar duurt best lang, dus hoe zal het zijn als we weer 
bij elkaar mogen komen? Er zijn mensen overleden, ze laten een lege plaats achter, 
we zullen hen missen. We hebben afscheid moeten nemen van Jennie Dekker, een 
trouwe bezoekster van de soos. We herinneren ons Jennie als een rustige, bescheiden 
en vriendelijke vrouw. Dat zij mag rusten in vrede. Ook zijn er mensen verhuisd, naar 
Tiel en zelfs naar Geertruidenberg. We hebben een verhuisbericht ontvangen van 
Jans van Zoelen, zij woont nu in Geertruidenberg, dicht bij haar dochter Minie. We 
hopen dat zij daar nog fijne jaren mag hebben.

Wanneer ik dit schrijf, is het bijna lente. De afgelopen weken hebben we allerlei 
soorten weer gehad: mist, sneeuw, hagel en regen, gelukkig scheen de zon ook 
vaak. We konden zelfs een weekend schaatsen, dat was al een hele tijd geleden. 
Daarna een snelle dooi en de temperatuur steeg en steeg, het werd prachtig, zacht 
lenteweer. De zon ging schijnen en de mensen kwamen naar buiten, maakten 
een wandelingetje, en op afstand, een gezellig praatje. In de tuinen verscheen er 
kleur van de vroegbloeiende planten, het geel van de winterakoniet, de krokus en 
forsythia, het wit/groen van de sneeuwklokjes , en dat was nog maar het begin van 
het genieten, nu bloeit er al veel meer. De waterlelies bloeien nu nog niet, maar ze 
komen al uit het donker, de modder, omhoog naar het licht, het wateroppervlak van 
vijvers en grachten. Frederik van Eeden heeft daar een gedicht over geschreven.

60+ SOOS OPHEMERT
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CWF Cycling team blijft zich in zetten voor kanker gerelateerde evenementen. 
Afgelopen winter waren we nog voorzichtig optimistisch om vanaf medio April weer 
wat acties te organiseren, zoals een wandeltocht. Zolang Corona overheersend blijft 
kunnen we helaas niks. 
 
Op dit moment is er nog teveel onzekerheid om concrete informatie of data te 
noemen, maar CWF Cyclingteam zit niet stil en wil graag in actie komen. 
Opgeven is geen optie! Aan ons zal het niet liggen in ieder geval. Zodra er meer 
zekerheid is, laten we het u weten.

Het evenement Alpe d’HuZes in 2021 zal in september plaatsvinden, de eerste week 
van juni is helaas niet mogelijk. Op welke wijze het evenement wordt georganiseerd 
is ook nog niet concreet. Binnenkort horen we of het zoals altijd weer op de Alp zal 
zijn, of dat we in Nederland een sportieve prestatie gaan neerzetten. Ondertussen 
gaan wij onverminderd door met acties in de strijd tegen kanker!

CWF Cycling Team

De waterlelie.

Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon 
uit plooit in ’t licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer……..

Mensen, hou vol, er komen betere tijden. De dagen lengen al weer, het is bijna 
zomertijd. 

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

60+ SOOS OPHEMERT - vervolg-
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Beginnen
Weer opnieuw
Met open blik
Naar het nieuwe jaar
2021

Dat was een elfje van Margot Jansen voor het nieuwe jaar, dat nieuwe jaar is al weer 
ff bezig, hoog water hebben we ook weer gezien maar gelukkig zijn de dijken hoog 
en sterk genoeg om ons te beschermen. Koning Winter liet ons even zien wie hij was 
maar lang duurde dat niet. De lente komt eraan, je voelt het, je ziet het ,je ruikt
het aan alles, maar corona laat zich nog niet wegjagen en we moeten elke dag nog 
rekening houden met de regels erom heen, helaas!
We hadden altijd in januari onze jaarvergadering en Bingo voor een goed doel.
Op advies van het Hoofdbestuur zijn alle verslagen digitaal aan de leden verstuurd. 
Er waren geen bestuursleden aftredend dit jaar, dat komt volgend jaar wel weer. Wel 
waren er 4 jubilarissen! 

 
 
Annemiek Oppedijk van Veen en Margot Jansen zijn 45 jaar lid Geertje van de Kaaij 
en Hetty Verbeek zijn 25 jaar lid
 
 VAN HARTE GEFELICITEERD

Met een mooi boeket bloemen en een certificaat zijn deze trouwe leden verrast.
Alle leden hebben een klein cadeautje gekregen in de vorm van een doosje 
rozencreme.(zacht voor de handen die toch al zoveel te lijden hebben van alle 
wasserij) En weer vooruit, afwachten of we al gauw aan de beurt zijn om ingeënt 
te worden. Vooruit op weg naar Pasen, zou er dan alweer iets meer mogen? Gezellig 
naar een terras, gezellig samen eieren eten, gezellig ja wat?? Wat zou het fijn zijn om 
elkaar weer eens te ontmoeten. 
 
Heeeeeeel veel hartelijke groeten en blijf gezond 

Ans, Jenny, Thea, Adrie, Hermien

VROUWEN VAN NU
   afd. OPHEMERT



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

- 11 -

Beginnen
Weer opnieuw
Met open blik
Naar het nieuwe jaar
2021

Dat was een elfje van Margot Jansen voor het nieuwe jaar, dat nieuwe jaar is al weer 
ff bezig, hoog water hebben we ook weer gezien maar gelukkig zijn de dijken hoog 
en sterk genoeg om ons te beschermen. Koning Winter liet ons even zien wie hij was 
maar lang duurde dat niet. De lente komt eraan, je voelt het, je ziet het ,je ruikt
het aan alles, maar corona laat zich nog niet wegjagen en we moeten elke dag nog 
rekening houden met de regels erom heen, helaas!
We hadden altijd in januari onze jaarvergadering en Bingo voor een goed doel.
Op advies van het Hoofdbestuur zijn alle verslagen digitaal aan de leden verstuurd. 
Er waren geen bestuursleden aftredend dit jaar, dat komt volgend jaar wel weer. Wel 
waren er 4 jubilarissen! 

 
 
Annemiek Oppedijk van Veen en Margot Jansen zijn 45 jaar lid Geertje van de Kaaij 
en Hetty Verbeek zijn 25 jaar lid
 
 VAN HARTE GEFELICITEERD

Met een mooi boeket bloemen en een certificaat zijn deze trouwe leden verrast.
Alle leden hebben een klein cadeautje gekregen in de vorm van een doosje 
rozencreme.(zacht voor de handen die toch al zoveel te lijden hebben van alle 
wasserij) En weer vooruit, afwachten of we al gauw aan de beurt zijn om ingeënt 
te worden. Vooruit op weg naar Pasen, zou er dan alweer iets meer mogen? Gezellig 
naar een terras, gezellig samen eieren eten, gezellig ja wat?? Wat zou het fijn zijn om 
elkaar weer eens te ontmoeten. 
 
Heeeeeeel veel hartelijke groeten en blijf gezond 

Ans, Jenny, Thea, Adrie, Hermien

VROUWEN VAN NU
   afd. OPHEMERT



Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

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

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
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70 jaar geleden o.a “De Kapelhof”
Het is steeds weer moeilijk om een leuke tekst te bedenken,
daarom maar weer even terug aan vroeger denken.
Toen ik in Ophemert ( 1950) werk vond bij veevoederfabriek WALKO op kantoor
zocht en vond ik een onderkomen bij de bakker/kruidenier “next-door ” .
De vrijgezelle zoon Nol kreeg toen een oogje op mij
en om eerlijk te zijn : ik vond hem ook wel een goede partij :)
Hij had een mooie zwarte taxi en had onder zijn “cliëntele”
De op het kasteel wonende fam Mackay – freule .
Ook reed hij met taxi-bedrijf-collega’s mee als rouw/trouw -volg-wagen
Vanuit zijn bakkers-bestel-auto kon hij aan mij op kantoor een oogje wagen !
In 1952 trouwden we en woonden met onze dochter bij zijn ouders in,
in 1953 werd het met ons te vroeg geboren zoontje ( huil-baby) een te druk gezin.
Mijn zuster gaf haar baan op om mij bij te komen staan,
want alleen met die “kritische” schoonouders kon ik het niet aan !
In 1954 konden we toen in een paar kamers op “de Kapelhof” terecht ,
toen begon het “primitieve leven” : zonder waterleiding en gas pas echt!
Doormiddel van waterpompen met een zwengel kwam water te voorschijn
dat was wel mooi zuiver maar niet handig en fijn.
De babies moesten natuurlijk in bad, zodat je wel veel water nodig had.
Flessengas : z.g butagas met enkele gastoestellen dus gekocht
en daarvoor op enkele plaatsen in het huis een plaatsje gezocht.
Verwarmd werd er ook op een dergelijke manier ,
in de keuken hadden de peuters met baddereen in teilen veel plezier !
Er was wel een hele lange gang met wit marmeren tegels: wel 2 m breed ,
om de was te doen maakten we daarvoor achterin gelegenheid gereed.
Op een gastoestel waar we in een ketel het wasgoed o.a. luiers koken gingen ,
En een wringer op een stellage om doorheen te draaien en uit te wringen.
Buiten werden lange lijnen gespannen om alles daar te drogen te hangen!
De wc was een ouderwetse “plee” daar werd het afvalwater heen gebracht,
dat de “beerput” door zoveel water vol raakte daar werd niet aan gedacht.
We moesten daar voor dan een z.g. “puttenlichter” laten komen ,
die doormiddel van lange dikke slangen de “zooi”er weer uit liet stromen .
( en in een tank meenam , neem ik aan :) )
De “keuken ” was een vertrek met zinken aanrecht en ook een pomp in de hoek
daar hadden we een gedeelte als ‘badgelegenheid”afgescheiden met een groot doek.
Langs een buitenmuur plaatsten we ook een butagasstoestel om eten te koken .
Een pijp door een zinken plaat in een raam , zodat de “schoorsteen kon roken ” !
Zó primitief was het wonen 70 jaar geleden ,
maar met onze 6 kinderen leefden we er gelukkig en heel tevreden ! (33 jaar)
Tegenwoordig met pampers , douches , baden , wasmachines ,drogers enzovoort,
weten de mensen van heden niet beter dan dat het zo hoort ! :)
Rond 1960 werd De Kapelhof ons eigenedom voor een hele redelijke som!

Hartelijke lente-groeten , Editha v.d.Bergh-Hörmann 
 + HI 5 Pansjo
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DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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mobiel [06] 55702429
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Levend Landschap Ophemert, wat doen we zoal….. 
 
Met de kerstgroet hebben we gemerkt dat nu al enkele
bewoners van ons dorp net zo geïnteresseerd zijn in onze groene omgeving als wij 
zelf, en dat is fijn. Met hen zijn we in contact getreden, nadat zij het contactformulier 
hadden ingevuld. Bedankt voor uw interesse en natuurlijk is iedereen nog steeds 
welkom om ons te voorzien van tips en ideeën 
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-ophemert/.

Graag delen we met u onze huidige projecten/initiatieven die we proberen op te 
zetten ondanks de Corona-beperkingen.

Een mogelijke Mauritslinie realiseren is één van de wensen vanuit de projectgroep. 
De Mauristlinie vormde in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) de zuidelijke 
begrenzing van de Noordelijke Nederlanden. De grens liep met name langs de Waal. 
Er is in de tussentijd contact gezocht met diverse kernen binnen onze gemeente, 
die ook aan de Waal liggen, de gemeente en het Waterschap. Wat blijkt, iedereen 
is enthousiast om de oude Mauritslinie weer op een of andere wijze zichtbaar te 
maken. Hoe? Dat is nog niet duidelijk, maar de samenwerking met de gemeente is 
opgestart. Als we meer concreet nieuws hebben dan laten we dat zeker weten. 

Ook werken we hard aan het ontwikkelen van een Klompenpad 
in en om Ophemert. Voorzichtig kijken we naar mogelijkheden, 
geleerd vanuit ervaringen van andere kernen en natuurlijk de 
wensen van onze eigen dorpsbewoners die participeren in dit 
project. De wens is er om het pad te verbinden met de reeds 
aanwezige struinpaden en het toekomstige Klompenpad in Varik 
en Est. Contact met de gemeente wordt gelegd en de ervaringen 
en kennis van Stichting Landschapsbeheer Gelderland zullen benut 
gaan worden. 

Ophemert kent veel natuurgebieden in en rondom het dorp. We streven ernaar 
om met eigenaren in gesprek te gaan of en welke bijdrage wij zouden kunnen 
leveren om deze mooie gebieden aantrekkelijker te maken en de biodiversiteit 
verder te vergroten. Dit door de inzet van vrijwilligers die de natuur en het behoud 
daarvan een warm hart toedragen. Hierbij maken we gebruik van de kennis, kunde 
en het enthousiasme van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de door hen 
onder andere opgeleide Hoogstambrigade en knotploegen. Op dit moment zijn we 
bezig contacten te leggen en af te stemmen of er gemeenschappelijke doelen zijn. 
Uiteindelijk hopen we vanuit Ophemert een eigen werkgroep te kunnen vormen die 
mee gaat helpen in deze projecten en het onderhoud daarvan. Dus laat het zeker 
weten als ook jij graag af en toe wilt helpen. 

Werkgroep Levend 
     Landschap Ophemert
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De Zwerfafvalbrigade is een initiatief dat al enkele jaren loopt binnen onze kern. 
We willen samen verder optrekken door te kijken waar we elkaar kunnen helpen en 
ondersteunen. Prikdagen worden regelmatig georganiseerd. Wil je ook mee doen 
met de zwerfafvalbrigade? Of wil je op een voor jou geschikt moment vuil prikken en 
zoek je daarvoor ter leen de nodige middelen? Neem dan contact met ons op en we 
helpen je verder. Hoe meer zwerfafval we opruimen hoe mooier Ophemert wordt. 

Naast bovengenoemde initiatieven zijn vragen ontvangen betreffende 
natuureducatie. We zijn aan het verkennen hoe we daar met de initiatiefnemers vorm 
aan kunnen gegeven. Maar ook vragen rondom een wandeling door bijvoorbeeld 
de Steendert met een gids zijn bij ons binnen gekomen. We proberen op de 
vele wensen, met betreffende personen te blijven kijken wat mogelijk is. Mocht 
u interesse hebben om aan te sluiten van één van de projecten, nieuwe ideeën 
hebben of anderszins betrokken willen zijn of een idee aanbrengen laat het ons dan 
zeker weten. Ofwel via het contactformulier of door het sturen van een mail naar: 
p.majoie@hotmail.com

Met vriendelijke groet Werkgroep Levend Landschap Ophemert
Wilma Adriaans, Mieke Degenaar, Aart Kusters, Jetty van Lith, Patricia Majoie, 
Wim Scherphof

Werkgroep Levend 
     Landschap Ophemert - vervolg -

Vorig jaar september wilde de activiteitencommissie van Huis op Hemert een 
dorpsbarbecue organiseren op het schoolplein. We twijfelden wel een beetje of dat 
dit wel verstandig was om het door te laten gaan, gezien de coronabesmettingen 
weer in een stijgende lijn zaten. We dachten, kom we proberen het gewoon, mocht 
het als nog niet door kunnen gaan, dan hebben we het toch geprobeerd. Het idee 
werd positief ontvangen door de dorpsbewoners, iedereen had wel weer zin in 
een dorpsactiviteit. Alle andere jaarlijkse dorpsactiviteiten zoals Koningsdag en 
Vaderdagmarkt konden vanwege de Corona ook al niet door gaan. We hopen dat de 
dorpsbarbecue dit jaar wel door kan gaan en dat dan alles weer enigszins normaal 
is. Wist u dat het schoolplein ook een dorpsplein is? Een multifunctioneel plein dat 
door en voor alle verenigingen en stichtingen van Ophemert gebruikt mag worden 
voor activiteiten. Als u gebruik wilt maken van het School/Dorpsplein neemt u dan 
contact op met de Prins Willem Alexander school of met Huis op Hemert.
Wij als activiteitencommissie hopen dat we in de loop van het jaar weer mooie 
activiteiten mogen en kunnen gaan organiseren. 

Blijf gezond en we hopen elkaar weer snel te mogen ontmoeten.
Petra, Ingrid, Jenny, Romy, Jannie

Activiteiten Huis op Hemert
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Inmiddels heeft u allen thuis de kerkgroet van dit voorjaar in uw 
bus ontvangen. Allerlei informatie over onze kerkgemeente vind u 
daarin. Toch zijn er ook andere  nieuwtjes te melden.  

Gesprekskring
De gespreksgroep 40/50 is inmiddels twee keer online bij elkaar
gekomen. Met onze dominee en 7 deelnemers hebben we gedachten uitgewisseld 
over wat geloven voor ons is en hebben we nagedacht over wat de weg naar Pasen 
en de lente met elkaar te maken hebben. Heeft u ook behoefte aan gesprekken 
over het geloof in uw leven, en wilt u dat delen met leeftijdgenoten, u kunt altijd 
deelnemen.  Stuurt u een mail naar emkevdv@gmail.com. 

Kerkdiensten online en fysiek:
Na maanden alleen de diensten 
online te kunnen uitzenden, 
zijn we vanaf 7 maart weer 
begonnen met het toelaten van 
mensen in de kerk. Met drie 
mensen zingen en maximaal 
30 mensen in de kerk. Wat 
was het fijn om elkaar weer te 
kunnen ontmoeten. Voor het 
online streamen van de diensten 
hebben we hulp gekregen van 
een dorpsgenoot. Hij heeft 
materiaal en kennis ter 

beschikking gesteld, en fijn dat we op die manier bij de mensen thuis kunnen zijn. 
Mensen die om gezondheidsredenen niet naar de kerk kunnen, of te kwetsbaar zijn. 
Goed om zo verbonden te zijn.
U kunt elke week meekijken via https://www.facebook.com/
St.MaartenskerkOphemert. Mee luisteren kan via www.kerkdienstgemist.nl
 
Renovatie kerkmuur:
De kerkmuur is gerenoveerd. Het heeft een tijd geduurd, en wat is daar hard aan 
gewerkt. Als u een rondje door het dorp wandelt, is het mooi om even langs het pad 
van de kerk te lopen, dan kunt u het zelf bewonderen. 

Wijzers klok:
Zoals wij recht tegenover de kerk wonen, is het toch gek dat dan ineens de wijzers 
van de kerkklok er niet meer zijn. En dan pas besef je hoe vaak we op die klok kijken. 
Wat is dat een automatisme geworden in de jaren dat we hier wonen. Maar ze komen 
wel weer terug gelukkig. Als de assen van de wijzers gerepareerd zijn. 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Stille week:
Het is bijna Pasen. De vastentijd gaat daar traditiegetrouw aan vooraf. In het Italiaans 
spreekt men van quaranta giorni, letterlijk: veertig dagen. Veertig dagen om naar 
binnen te keren, een periode aan van verstilling. In de week voorafgaand aan Pasen, 
de stille week houden we elke dag om 19.30 uur een vesper in de kerk. Beginnend 
op maandag 29 maart. Deze worden voorbereid en verzorgd door een gemeentelid 
en een lid van de kerkenraad. Voor wat we nu weten bent u daar als bezoeker zeer 
welkom bij. 

Informatie over onze gemeente en onze diensten kunt u vinden op onze website en 
facebook pagina. https://www.facebook.com/St.MaartenskerkOphemert 
http://cms.stmaartenskerkophemert.nl/

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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In de donkerste dagen van het jaar, in een jaar waarin menselijke nabijheid helaas 
geen regel meer is, vinden wij het belangrijk om een verbindende rol op ons te 
nemen en kunnen we met veel plezier mededelen dat de dorpstafel van Ophemert 
een feit is!

Graag willen wij de bestuursleden aan u voorstellen; Voorzitter Jan Muller, Secretaris 
Hans van Burk, Penningmeester Petra de Haas, Bestuurslid Ralph Boltjes.

De dorpstafel van Ophemert is ontstaan om hierin de informatie te stroomlijnen. We 
stellen ons ten doel mensen met ideeën voor ons dorp te faciliteren, hen in contact te 
brengen met mensen met expertise op het bewuste gebied. Daarnaast willen we de 
verenigingen ondersteunen bij het genereren van bekendheid voor hun activiteiten, 
en we willen een verbinding worden tussen verenigingen die samenwerking zoeken 
om hun activiteiten grootser op te zetten. 

Want er is in ons mooie dorp veel kennis en expertise 
beschikbaar. We hebben veel verenigingen die staan 
te popelen om activiteiten te organiseren. Veel 
mensen hebben ideeën om het leven in Ophemert 
aangenamer te maken.

In de aanloop naar 2021, met de hoop in onze harten 
dat we weer ongebreideld bij elkaar mogen komen, 
hoopt de dorpstafel van Ophemert in het nieuwe jaar 
een verbindende factor te zijn in ons dorp.

Zodra het weer mogelijk is en we weer bij elkaar mogen komen, willen wij een 
bijeenkomst houden waar alle inwoners/verenigingen/bedrijven/instelling etc. 
welkom zijn om uit te leggen wat het streven is van de dorpstafel in Ophemert en de 
voorlichting van LLO over het voetlicht laten gaan.

Dorpstafel Ophemert
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We roepen de hulp in van het dorp en voor wat?
Huis op Hemert is een heel mooi en praktisch gebouw waar we in Ophemert trots op 
kunnen zijn.
De huiskamer van het dorp.
Om dit huiskamer gevoel te versterken willen we enkele aanpassingen uitvoeren. 

Eén van die aanpassingen is dat er twee wanden met de afmeting van 9 meter breed 
bij 4 meter hoog voorzien gaan worden van een foto.

En hiervoor hebben we uw hulp nodig. Heeft u een foto die aan onderstaande 
voorwaarden voldoet, lever deze dan aan bij William en Ina Willekes. Uit de 
inzendingen worden de twee meest geschikte foto’s gekozen en komen vergroot op 
deze wanden.

Hoe mooi is het dat juist uw foto door alle bezoekers van Huis op Hemert bewonderd 
kan worden!

Foto 1: Deze foto komt op de wand bij de dagopvang voor ouderen. Hoe leuk is het 
voor deze gebruikers om naar een herkenbare foto van Ophemert te kijken, van deze 
tijd of wellicht van vroeger.

Foto 2: Deze foto komt in een ruimte die voor alle doeleinden gebruikt kan worden: 
vergaderingen, rouw, feestjes, sport etc. Laat uw inspiratie spreken.

Vanwege het formaat van de wand van 4x9 meter hebben we een foto nodig 
met een hele hoge resolutie en een zo goed mogelijke kwaliteit zodat er zo 
veel mogelijk detail te zien is wanneer je voor de wand staat. Bij voorkeur is dit 
een ongecomprimeerd bestand en/of een zeer hoge resolutie van minimaal 20 
megapixel. Hoe beter de kwaliteit van de foto hoe groter de kans dat deze gekozen 
wordt.

Uiterlijk aanleverdatum zaterdag 3 april 2021. We zijn heel benieuwd naar de 
inzendingen!

Het bestuur van Huis op Hemert en
William en Ina Willekes: horeca@kulturhus-ophemert.nl : 06-27590656/06-1107110

Fotowedstrijd Huis op Hemert
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Voetballen 
Vanaf 3 maart mag iedereen t/m 26 jaar weer buiten in teamverband buiten sporten. 
We zijn ontzettend blij dat we na een lange tijd, ook deze leden weer mogen 
verwelkomen op ons sportpark. Uiteraard volgen we alle regels en adviezen gesteld 
door het RIVM en de KNVB op.

Voetbal Skills Training
Zaterdag 20 februari organiseerde VV Ophemert een Voetbal Skills training voor 
haar jeugdleden. Onder leiding van Andre Verbeek, trainer van de selectie, en een 
aantal van zijn (aankomende) talenten uit het eerste, leerden de jeugdspelers van 
de JO7 t/m JO17 in kleine groepjes, de fijne kneepjes van het voetbal. Ruim 50 
enthousiaste spelers stonden er deze dag, verdeeld in kleine groepjes op het veld om 
gedetailleerd de fijne kneepjes van het voetbal te leren.

Trainersapp
Vanaf maart zijn wij als verenging gaan werken met de VTON trainingsapp waar alle 
jeugdtrainers vanaf nu mee werken. Deze app is ontwikkeld voor de jeugd van 5 
t/m 19 jaar met als doel om te ondersteunen bij het leuker en leerzamer maken van 
voetbaltrainingen; met als direct gevolg dat sporters meer plezier beleven. Op deze 
manier trainen spelers gericht aan hun ontwikkeling.

Algemene Leden Vergadering
Woensdag 24 maart vindt online de algemene leden vergadering plaats. Al onze 
leden zijn per mail uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Aanmelden via 
info@vvophemert.nl is gewenst waarna de link naar de online vergadering volgt. 

Technische commissie
We zijn bezig om een technische commissie op te stellen binnen onze vereniging. 
Meer details hierover volgen. 

V.V.OPHEMERT
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Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes, dames/ heren, oud/ jong (vanaf 4 jaar) zijn van harte 
welkom om bij ons te komen voetballen! De jeugd van 4 t/m 11 jaar trainen iedere 
woensdagavond, kom gerust eens kijken! Voor meer info/ vragen/ aanmelden voor 
een proeftraining stuur een mail naar. info@vvophemert.nl.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april komen de leerlingen van de PWA school op onze
velden sporten. 

KNVB Voetbalfestival
Dinsdag 27 april, Koningsdag, organiseert de KNVB samen met de activiteiten 
commissie en het Oranje Comité het ‘Volg je voetbal festival’ in Ophemert. Dit 
evenement is voor alle jeugd van Ophemert & Zennewijnen. Je hoeft niet te kunnen 
voetballen, geen lid te zijn van onze vereniging, je moet vooral zin hebben in een 
leuke dag. Meer informatie volgt via onze social media kanalen.

Agenda
Woensdag 24 maart: 19.30 uur Online Algemene Leden Vergadering.
Vrijdag 23 april: Koningsspelen PWA school
Koningsdag:  KNVB Volg je voeten festival

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

V.V.OPHEMERT  - VERVOLG -
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Beste verenigingen & dorpsgenoten,

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

Hartelijke groet,
De redactie

Deadline kopij voor uitgave 3 van 2021 is: 25 april. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Wist u dat er op maandagavond nog steeds een badmintonvereniging actief is? 
Wij zijn met allemaal dames en spelen van half 8 tot half 9 in 4 tal. Recreatief. 
1x per maand krijgen wij les van een leraar. 
Omdat wij maar met 7 spelers zijn zouden we het fijn vinden om er 2 à 3 personen bij 
te krijgen. 
Momenteel mogen we nog niet spelen door Corona, maar houd het nieuws in de 
gaten en kom als het weer mag eens vrijblijvend mee spelen. 
Wij vallen onder de A.G.O. 
Graag tot ziens! 

Namens de badminton, 

Alberty van Bommel. 

BADMINTON
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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

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 


