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Ontmoeten 
Ja beste dorpsgenoten ik moet zeggen het voelt nog een beetje vreemd maar we gaan 
elkaar steeds meer zien! En ik ga dan ook echt weten hoe het is om te wonen in een dorp.

De eerste dorpsbijeenkomst voor mij was in oktober het overleg in het dorpshuis voor 
het maken van de kern agenda, toen nog onder strikte voorwaarden en anderhalve 
meter afstand. Maar nu lijkt ‘t Hemers krantje vol met bijeenkomsten te staan. Een vol 
programma met koningsnacht en koningsdag, de opening van de speeltuin en Euphonia 
die een muzikale bijdrage levert, een planten en zaden ruilbeurs. En ik las dat we 4 
juni Jazz hebben bij de Schelp, ik heb mijn kleedje alvast bij de deur gelegd. Met al die 
bijeenkomsten leren we steeds meer mensen kennen. En krijgen we het nog gezellig 
druk!

Hebben jullie dat ook, beste dorpsgenoten dat het af en toe voelt alsof we twee jaar 
in een soort winterslaap hebben gezeten door corona en nu langzaam aan het wakker 
worden zijn en steeds meer buiten ons huis gaan kijken. Dat die hele twee jaar een 
beetje voelt als een slechte droom. Het leuke van nu meer dorpsbijeenkomsten is het 
ontmoeten van nieuwe mensen. Dat zijn er voor mij nog best veel. Maar ook voor de 
rest van jullie wellicht want er zijn natuurlijk in de afgelopen twee jaar veel meer nieuwe 
mensen in Ophemert komen wonen. Hoe leuk is het om die dan nu steeds meer uit hun 
huis te zien komen en te ontmoeten. 

Maar wanneer ontmoet je iemand nu echt? Is dat het kletspraatje met de buurvrouw over 
de kinderen of over de voorjaarsbloeiers in de tuin? Van een goede ontmoeting voel ik 
dat ik meer energie krijg, ik leer ervan en merk dan aan mezelf dat ik daar dan ook vol van 
ben. Ik heb even gezocht op het internet naar een goede omschrijving van ontmoeten. 
Want ik ben er wel over eens het bestaan draait erom de ander te ontmoeten. Ook omdat 
je op die manier jezelf beter leert kennen. 
‘Mensen zijn niet zoals dit glas hier in mijn hand’, zegt Charles Pépin. ‘Dit glas is wat het is. 
Maar wij zijn niet wat we zijn. Wij zijn onaf en we vormen onszelf via relaties met anderen.’

Bij wonen in een dorp had ik me altijd voorgesteld dat iedereen elkaar kende of in ieder 
geval via via kende. En voor elkaar klaar stond en elkaar hielp. In de Randstad waar we 
voorheen woonde hadden we in onze straat elk jaar een straatfeest. En hoewel niet 
iedereen meedeed of aanwezig was bracht het toch een gebondenheid met zich mee. 
Je leerde elkaar beter kennen en keek ook goed naar elkaar om. En daarna gingen de 
klopboren, kinderkleding, bakblikken en kopjes suiker bij wijze van spreken sneller rond. 
En ook als er lief of leed was leefde je mee en hielp je waar dat kon, boodschappen doen, 
even de straat van de oudere buren sneeuwvrij maken, of oppassen. Hoe is dat hier om 
in een dorp te wonen met een kleinere gemeenschap, die wel op zichzelf lijkt te zijn? Of 
komt dat door de corona tijd? Hoe goed kent u uw buren? Heb je die ook echt ontmoet? 
En hoe heeft je dat gevormd? Hoe gaan jullie mij vormen tot mijn nog meer ware ik. Ik 
ben benieuwd en ik hou hierbij ook in mijn achterhoofd het gezegde beter een goede 
buur dan een verre vriend. We hebben elkaar nodig en moeten elkaar leren kennen om 
elkaar beter te begrijpen en een betere versie van jezelf te worden. Zou Poetin ook eens 
moeten doen bij zijn buren.

Dus beste dorpsgenoten, hoe gaan jullie burendag inkleuren op de 4de zaterdag in 
september? Volgens mij is de dorpsagenda op die dag nog leeg....

Miep.

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Wat was het afgelopen Koningsdag een fantastische dag! Eindelijk konden we de 
optocht weer van muziek voorzien en wat een leuke reacties en foto’s hebben wij hiervan 
ontvangen. Dank daarvoor!

Ook ’s middags was het weer gezellig als vanouds op de markt en hebben vele mensen 
sinaasappels bij ons gekocht, nog voordat de middag was afgelopen waren we 
uitverkocht. Een ieder die gekocht heeft BEDANKT!!!

Begin april zijn we het dorp ingetrokken met chrysanten en paaseitjes, deze actie was 
ook weer een groot succes. De bloemen waren al snel uitverkocht, helaas konden we 
geen extra bloemen bijhalen. Ook de paaseitjes waren in trek zodat we helaas weer in 
een deel van het dorp niet hebben aangebeld. Het is altijd lastig in te schatten hoeveel 
we in moeten kopen. We hebben daarom de route al bewust anders gelopen dan met 
de stroopwafels. Ook hiervoor geldt, bij wie we aan de deur zijn geweest en die gekocht 
heeft BEDANKT!!!

Als dit krantje verschijnt hebben we inmiddels op 5 mei tijdens de Tour de Waal passende 
muziek gemaakt op de Bol in Zennewijnen. Hopelijk hebben we dan net zo’n mooie dag 
(en weer) als op Koningsdag gehad en was ook daar iedereen enthousiast.

Onze medewerking aan de Kasteeldienst op Hemelvaartsdag is dan het eerstvolgende 
optreden. Ook weer heel wat anders dan Koningsdag of Bevrijdingsdag. En ook op een 
hele mooie en leuke locatie met weer een unieke samenwerking!

Daarna staat het zomerconcert op 25 juni in de schelp op het programma. Dit zal aan het 
begin van de avond aanvangen, zo rond 19.00 uur. De definitieve aankondiging verschijnt 
als poster bij o.a. de kapsalon, bij Huis Op Hemert, bij autobedrijf Willekes, bij Electroworld 
Ton en uiteraard bij ons muziekgebouw. Ook zal deze op onze Facebookpagina geplaatst 
worden, houd dit dus in de gaten!

Dit optreden is dan meteen het laatste optreden voor de zomervakantie. Voor de 
planning na deze vakantie zijn we al weer plannen aan het maken.
Eén daarvan is dat het ons ontzettend leuk lijkt om met oud-leden en dorpsbewoners die 
al een instrument kunnen spelen of bespeeld hebben een project te starten waarin men 2 
maanden mee komt repeteren voor het Kerstoptreden in december (en daar dan ook aan 
mee doen).
Denkt u nu: “nou, dat lijkt mij super leuk om (weer) te proberen” mail dan naar 
euphonianeerijnen@gmail.com, geef aan welk instrument u (heeft) bespeelt en of u een 
eigen instrument heeft of niet. Wij komen hier dan zeker op terug zodat we in oktober 
van start kunnen gaan. 
We hopen zeker op een aantal aanmeldingen, dus schroom niet en pak uw (oude) hobby 
op en kom (weer) gezellig bij onze dorpsharmonie muziek maken!!!

Muzikale groet en tot gauw!

NIEUWS VAN EUPHONIA
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Wat was het weer gezellig die eerste SOOS-middag van het jaar in april! 
Het was zo fijn elkaar weer te zien, even lekker bij te praten, te luisteren
naar Lia Verheul met De Vrolijke Noot en met elkaar te zingen! De boeren-
jongens van Evie smaakten weer als vanouds. De hele middag smaakte
naar meer!! Herkenbare liedjes en herkenbare verhalen. Zo ging dat vroeger, weet je 
nog? En nu? Het is nog even wennen , zo zonder mondkapjes. En zal ik nu wel of toch 
maar niet een hand geven? Die drie zoenen als je elkaar begroet, dat hoeft van mij niet 
meer, enz. We moeten toch nog wel voorzichtig zijn en blijven, want het coronavirus 
blijft voorlopig nog wel hier bij ons. Heeft u ook opgemerkt hoe onverdraagzaam we zijn 
geworden? We kunnen echt niets meer van een ander verdragen. We hebben allemaal 
super lange tenen gekregen en daar trapt dan wel eens iemand op! Tjonge jonge wat 
kunnen we dan tekeer gaan. Maar het kan ook anders. Lees het volgende gedicht van 
Margreet van Hoorn maar eens aandachtig.

Zeg eens….
Zeg eens iets aardigs, iets liefs van een ander 
en staar je niet blind op de uiterlijkheid 
waarvan je de waarheid nooit echt kunt bepalen 
een mens goed te kennen, vraagt aandacht en tijd…..

Zeg eens iets hartelijks, geef stukjes erkenning 
vel niet snel een oordeel, je ziet maar een stuk 
van dat wat een mens is in sterkte en zwakte 
verlangend naar warmte, begrip en geluk…. 

Zeg eens wat woorden, die lijden verzachten, 
herken in een ander een gaaf evenbeeld 
van dat wat er leeft in je eigen gevoelens 
en die je verrassend met anderen deelt….

Zeg eens iets goeds, iets opbouwends van ’n ander
kritiek is gemakkelijk en snel geuit. 
Geef mensen wat ruimte om zich te ontplooien
dan klinkt er verdraagzaam een warmer geluid….

Een mens is een mens en niet één is de ander
gevoel is verschillend, een kleur binnenin 
gedachten, karakters, je moet ze ontdekken, 
dan is er voor ieder een kans, een begin…..

Zeg eens het woord dat een ander wil horen
ook jij wil begrip om te zijn die je bent,
zeg daarom in plaats van iets hards, iets van waarde
gewoon in de vorm van een klein compliment…….

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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Woensdag 11 mei 2022 vanaf 12.00 uur: de verrassingsmiddag! We gaan lunchen in 
het Dijkhuis. Leuk ,hè?! Ik verheug me er erg op. Hopelijk hebben jullie je al opgegeven. 
Dit is de afsluiting van dit superkorte seizoen en dat doen we op een vrolijke, gezellige, 
en vooral smakelijke manier!

Bep de Bie, een van onze bestuursleden kan helaas niet aanwezig zijn. Door een 
ongelukkige val belandde ze in het ziekenhuis. Na een operatie moet ze nu revalideren 
in Vrijthof. Wat een pech! Om haar op te vrolijken kunt u haar een kaartje sturen. Dat zal 
haar goed doen. Hieronder schrijf ik het adres:

Bep de Bie. Verpleeghuis Vrijthof, 
afdeling Markant. Kamer 214. 
Burgemeester Mes-laan 49
4003CA Tiel.

Heeft u vervoer nodig naar het Dijkhuis en niemand kan u brengen? Bel dan naar Riet 
tel. 652003, of naar Bertha tel.652539 of naar Evie tel.651266.

Wij wensen u een zonnige, gezonde zomer toe. En misschien, hopelijk, ontmoeten we 
elkaar in het najaar weer in de Torenhof aan de Weverstraat.

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

60+ SOOS - vervolg -
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MOEDERDAG EN ALLERLEI 

Op het moment , dat ik dit schrijf is Moederdag nog niet geweest,
maar al wel voorbij als iedereen dit leest .
Ik hoop , dat alle moeders weer leuk zijn verrast deze keeer ,
want dat werd ik ook vorige jaren telkens weer.
Ook hoop ik , dat allen van mooi weer kunnen genieten ,
maar... voor het zelfde geld kan het ook gieten,
want we hebben tot nu toe weinig regen gehad,
dus moest ik wel elke dag met mijn gietertje op pad .
De behandeling van mijn enkels deed vandaag heel geen zeer,
zuster Wilma legde haar telefoon met zang van Elvis Presley naast me neer,
en liet “ I can’t help falling in love “ horen wat hij heeft gezongen,
waarbij me de tranen in de ogen sprongen,
want ook mijn goede vriend Arie zong dat destijds voor mij ,
toen zat mijn lieve Pansjo nog op de bank aan mijn zij.
Er is zo veel gebeurd sinds die tijd, allebei raakte ik ze in 2021 kwijt.
De akelige corona-pandemie heeft ook veel ellende geschapen ,
en ik viel een paar keer en kan heel slecht slapen .
Onlangs zei de dokter wel “U hebt met uw 91 jaar nog een ijzeren gestel”.
Mijn antwoord was toen dat die kapotte enkels dan zeker roestplekken zijn,
als de zusters die komen behandelen deed het soms erg pijn .
Wellicht nu aan de beterende hand , want vandaag was dat totaal niet
dat kwam wellicht ook door de afleiding met dat mooie lied.
Er zijn al 6 verschillende zusters geweest om te “poetsen”
zo noemen ze dat als die enkels verwond zijn door het “roesten” :)
Als ze straks helemaal genezen zullen zijn wil ik de zusters iets schenken,
zodat ze ook nog eens aan mij terug kunnen denken .
Kleine kaartjes beschilder ik nu met een paar voorjaarsbloemen
ik mag hen allen bij hun voornamen noemen .
Een viooltje ,een narcis en tulp als dank voor hun hulp
krijgen ze als de enkels helemaal genezen zullen zijn,
zo veel liefdevolle hulp te krijgen was toch heel fijn.
Zo schreef ik hier dus allerlei onderwerpen neer,
ik wens iedereen een fijne zomer en : tot de volgende keer !

Hartelijke groeten ,
   Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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In maart hebben we vóór Pasen een 
bloemstukje gemaakt onder leiding van Erika 
van de Water met de kleuren van de Oekraïne 
werden onze stukjes extra speciaal

In april hebben we 2 dames van Welzijn West Betuwe 
ons verteld over wat Welzijn voor ons kan betekenen, 
zowel voor jong als oud. 
Was zeer leerzaam ! Bijvoorbeeld: wist dat Welzijn los 
staat van de gemeente? Welzijn verwijst je naar de 
gemeentelijke loketten zoals o.a. WMO. 
 
We hebben afgesloten met een leuke quiz over de 
Vrouwen van Nu van toen en nu. Aangevuld met 
wetenswaardigheden over Ophemert.
Dit was om het ééndagsbestuur voor volgend jaar te 
kiezen.

Leuke bijkomstigheid was dat de dames dachten dat 
de 5 beste gekozen zouden worden maar het werden 
de 5 slechtste!

De volgende bijeenkomst is op 28 mei.
We luiden dan de vakantie in met een tapasmiddag.

Nieuwsgierig geworden?
Kom is kijken, neem deel en stel zelf vast of het iets voor jullie is.
Bij interesse kun je altijd 2x deelnemen voor je beslist of je lid wilt worden.

We gaan op 29 augustus weer van start. Lekker bijkletsen o.l.v. de gebroeders Kusters.
Voor de daaropvolgende maanden staat het volgende op het programma:
In september: Zorglandgoed Bloemfonteijn
In oktober: Een verrassingsavond
In november: ‘Wat beweegt u’!
In december: Jaarafsluiting met een High Tea in kerstsfeer

Met vriendelijke groeten van;
Jetty, Ans, Petra, Adrie en Gerrie

Vrouwen van Nu
 afdeling Ophemert
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Beste dorpsgenoten, 
Een update van onze mooie rijvereniging Waalruiters-West. 

Rabo actie 
In 2021 hebben we als vereniging meegedaan aan de Rabo
clubactie. Hiermee is er, mede dankzij de stemmen van 
dorpsgenoten, een leuk bedrag opgehaald waarmee we 
een deel van ons springmateriaal kunnen vervangen. Daar zijn we als club erg blij mee. 

Clubdag 2022 
Op zondag 29 mei wordt de eerste 
clubdag van de Waalruiters-West 
georganiseerd. Dit belooft een leuke, 
veelzijdige dag te worden. In de ochtend 
wordt er in tweetallen een kür op muziek 
gereden in een zelfgekozen thema, 
inclusief passende kleding en muziek. 
En in de middag wordt er gesprongen, 
gevolgd door een quiz. Deelname is alleen 
mogelijk voor leden, maar iedereen mag 
(gratis) komen kijken en aanmoedigen. 

Even voorstellen
Iedere editie stellen we één (bestuurs)lid 
met haar paard aan u voor, deze keer is de eer aan Margriet. 
Naam lid: Margriet van Beusekom 
Naam paard: Heleentje (10 jaar) & O’Leentje (3 jaar), het zijn halfzusjes van elkaar 
Wat is zijn/haar leukste/gekste eigenschap: Van zowel Heleentje als O’Leentje dat ze 
beide altijd super vrolijk en enthousiast zijn. 
Wat doen hij/zij het liefst: Heleentje vind alles leuk van dressuur tot een buitenrit tot 
een cross les. O’leentje, die eet het liefst (haha) maar die is nog lekker aan het genieten 
van haar pubertijd. 
Wat doen jullie het liefst samen: Met beide merries geniet ik van elk moment met ze: 
van een heerlijke poetsbeurt tot een wedstrijdje. 
Wat is zijn/haar favoriete snack:  
Van beide SLOBBER. Dat wordt hier met heel veel liefde gegeten. 
Wat is het leukste wat je afgelopen jaar gedaan hebt met de vereniging: De viertal 
wedstrijden met Heleentje. Ondanks dat wij de laatste wedstrijd niet hebben mee 
kunnen rijden omdat zowel Heleentje als ik zwanger zijn, hebben we genoten van onze 4 
wedstrijden samen met het team. 
Wat is jullie grootste blunder: Oef dat is een moeilijke ... maar ik denk dat tijdens het 
binnen halen van de merries was dat Heleentje via het grote hek in de schuur net zo hard 
weer naar buiten rende en over het hek heen sprong. 
Wat wil je graag nog een keer doen met je paard: Voor de corona had ik ons 
opgegeven voor ons debuut in het ZZ zwaar. En ik hoop na alle blessures en de 
babyboom dat we aan het einde van dit jaar onze droom waar kunnen maken en met 
O’leentje hoop ik op een mooie sporttoekomst samen. 
Wat is je leukste herinnering samen: Met Heleentje het winnen van de wedstrijd op 
Texelweekend, met O’Leentje dat ze na haar operatie weer is goedgekeurd voor de sport. 

Rijvereniging
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Rijvereniging -vervolg-

Op zaterdag 21 mei vindt het wandelevenement van “Wandel voor het Leven”” 
plaats bij Kasteel Neerijnen. De organisatie heeft alles in het werk gesteld om deze 
wandeltocht succesvol te laten verlopen waarbij het doel is zoveel mogelijke geld op 
te halen voor het KWF, Toon Hermans Huis Tiel en een lokaal doel.

Dit jaar geen 24 uur wandelen, maar vanwege de korte voorbereidingstijd door de 
Corona maatregelen is besloten dit jaar 6 uur te wandelen.
De teams die zich hiervoor hebben ingeschreven lopen van 10.00 tot 16.00 uur. 
Bezoekers om ze aan te moedigen zijn natuurlijk van harte welkom. Er is een 
braderie, de inwendige mens wordt niet vergeten en bovendien staat er een 
stormbaan voor de kinderen. Een leuke dag voor het hele gezin, toegang is gratis.

Programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur opening
12.00 uur fout half uurtje: de teams laten zich op een bijzonder manier zien
14.30 uur moment van stilstaan
16.00 uur afsluiting evenement + bekendmaken opgehaalde bedrag.

Tot ziens op 21 mei 2022!!

Kijk ook op onze website: www.wandelvoorhetleven.nl

Wandel voor het Leven



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert



- 21 -

Wat een geluk ook in maart en april hebben 
vrijwilligers voor ons gekookt. Heerlijk wat een 
smaken en wat een sfeer. Er is gesmuld van 
stamppot andijvie met spekjes en gehaktbal 
en rode kool met hachee, en niet te vergeten 
het speciale ‘paas’toetje van de laatste keer! En 
tot ieders verrassing heeft onze burgemeester 
een bezoek gebracht en meegegeten. 

De volgende eettafel is op woensdag 
18 mei. Geen zin om alleen te eten of 
behoefte aan wat gezelligheid, u bent 
altijd welkom. De eettafel kent geen 
vakantieperiode, wij gaan gewoon 
door, elke derde woensdag van de 
maand.

Neem contact op met Alberty van Bommel (0642431244) of Jetty van Lith 
(0611227145). Voor € 12.50 heeft u een 3 gangen maaltijd met consumptie en 2x 
koffie of thee met iets lekkers. Met dieetwensen wordt rekening gehouden.

Restaurette Kom d’r In



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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Nu de kernagenda vast ligt zijn we bezig om ons deel van deze agenda met en voor 
elkaar invulling te geven. En dat lukt!

De planten- en zadenruil is druk bezocht. Vele zaden en planten hebben hun weg 
naar andere tuinen gevonden. De bezoekers waren enthousiast en het idee is om in 
augustus weer een ruilochtend te organiseren. Daarnaast gaan we verder nadenken 
over het bezoeken van elkaars tuinen.

De verhalenroute heeft zijn eerste start gemaakt. Gedurende de meivakantie is er 
genoten van het wandelen en lezen van deze mooi uitgezette route. De kinderen van 
ons dorp genieten van een leuk verhaal en het buiten zijn. Ook deze activiteit heeft 
ons enthousiast gemaakt nieuwe buitenactiviteiten te bedenken voor de jongste 
bewoners van Ophemert. We houden u op de hoogte.

Doe je mee: 
Waar heb jij gewandeld tijdens Corona? 
Om te genieten van ons landschap en de buitenlucht hebben de afgelopen twee 
jaar vele Hèmersen gewandeld. Nu we weer meer vrijheden krijgen, lijkt het ons 
als Levend Landschap Ophemert leuk om deze periode af te sluiten door een 
wandel-herinnering met elkaar te delen. Zo maken we samen een ‘Ophemertse 
wandelroute-gids’. Wat heb je meegemaakt? Vertel over bijzondere mensen of dieren 
die je tegenkwam. Maak je mooiste fijnste, gezelligste wandelroute door of rond 
Ophemert. 

Hoe komen we tot deze ‘Ophemertse wandelroutegids’?
Om deze ‘Ophemertse wandelroutegids’ samen te kunnen stellen is ieders hulp 
nodig, van jong tot oud. Teken, omschrijf, of markeer je wandelroute eventueel 
aangevuld met je eigen ‘wandel-verhaal’ of gebruik bijgevoegde kaart van Ophemert. 
Wij, van Levend Landschap Ophemert, zullen deze routes verzamelen en hiervan 
een mooie (digitale) gids samenstellen inclusief bijgeleverde anekdotes, tekeningen 
en/of illustraties. Voor de zomer willen we de wandelroutes delen zodat we elkaar 
gedurende een ‘nieuwe’ wandeling kunnen ontmoeten in en om ons mooie dorp.

Doe je mee?
Teken, markeer, omschrijf je wandeling
Lever deze in uiterlijk op 31 mei 2022 bij 
Uilenburgsestraat 4 of mail naar 
p.majoie@hotmail.com

We kijken uit naar jullie inzendingen!

Levend Landschap Ophemert
Mieke, Hans, Femke, Renske, Sasja, Patricia

Levend Landschap Ophemert
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Op zaterdagmiddag 4 juni 2022 vind er een kleinschalig 
jazzfestival plaats in de historische Muziekschelp in 
Ophemert. De concerten vinden plaats van 14:00 uur tot 
18:00 uur. Bezoekers mogen zelf een kleedje of klapstoel 
meenemen en de toegang is gratis. 
De Muziekschelp staat midden in het dorp en is een 
karakteristiek monumentaal podium voor buitenkunst. 
De schelp is zo gebouwd dat de akoestiek voor het 
publiek het allerbeste is. De bands zullen dan ook zonder 
versterking spelen. Speciaal voor dit evenement wordt er 
tijdelijk een grote concertvleugel geplaatst.

De jazzbands die dit jaar spelen zijn het Lumen Jazz Trio, de Betuwse band Fwench 
Connection en de gelegenheidsformatie Ophemert Jazz Giants, met onder meer 
jazzpianist en inwoner van Ophemert Bert van den Brink op de vleugel. Tijdens het 
evenement zijn ook lokale ondernemers aanwezig met lokale heerlijkheden, zoals vers 
fruit, kaas, worst, diverse fruitsappen, wijn en bier.

Meer over de bands:
Het Lumen Jazz Trio wordt gevormd door Lucas Mutsaers op piano, Wouter de Jong op 
drums en Melvin Könings op contrabas. Deze formatie speelt met een hoge dynamiek, 
dus afwisselend van heel zacht naar heel fel en alles wat er tussen zit. Ze voeren een 
sprankelende dialoog en hun repertoire is gericht op bekende melodieën. Jazz is ooit 
begonnen om populaire muziek (toen musical liedjes) in een swingend (dans) jasje te 
gieten. Dat doet dit trio ook, maar dan met nummers uit de top2000. Deze formatie 
heeft een compleet eigen geluid, met een eigen groove en verrassende arrangementen. 

Fwench Connection komt rechtstreeks uit de Betuwse klei, met Frans van Oostrom uit 
Zoelmond op e(c)lektrische gitaar, zanger Bert Jacobs uit Tiel, Jan de Kroon uit Leerdam 
op piano, en uit Ophemert Melvin Könings op contrabas en Frank van de Woestijne 
op drums. Deze formatie is vernoemd naar oprichter Frans (Fwench) van Oostrom. De 
band speelt popnummers uit de top 2000 in een nieuw, funky en jazzy jasje. Herkenbare 
hits verbouwen ze in hun eigen aanstekelijke stijl en dynamiek. Ieder optreden is een 
belevenis. 

The Ophemert Jazz Giants is een bijzondere gelegenheidsformatie uit Ophemert. In dit 
kleine Betuwse dorp woont een aantal steengoede jazzmuzikanten. Meesterpianist en 
multi-instrumentalist Bert van den Brink speelt met regelmaat op alle grote internationale 
jazzpodia met grote jazz giganten en heeft talrijke jazzalbums uitgebracht. Frank van de
Woestijne is drummer en speelt in diverse 
formaties vaak samen met jazzcontrabassist 
Melvin Könings. Alain en Amber Pondman 
kennen we als de ondernemers uit Ophemert 
van Volvo Lotte, maar Alain is ook een 
geweldige saxofonist en Amber een virtuoze 
zangeres. 

Meer informatie:
Melvin Könings - 06 – 4262 7976
melvin@mkunlimited.nl 
Website: https://fb.me/e/2vJRSoxnh

Jazz in de Muziekschelp Ophemert
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Seizoen 2021/ 2022
Het seizoen 2021/ 2022 loopt langzaamaan ten einde. Het einde van de
competitie is in zicht, de seizoensafsluiting is gepland. De technische 
commissie is de indeling voor het volgend seizoen aan het maken, deze zal binnenkort 
gecommuniceerd worden. Kom onze teams voor de zomerstop nog snel een keer 
aanmoedigen, gezellig wat drinken en bijkletsen langs de lijn. 

Vrijwilligers gezocht
Als vereniging zijn we constant opzoek naar 
vrijwilligers. Voor de selectie zijn we dringend 
opzoek naar een verzorger/ sportmasseur voor 
de trainingsavonden en wedstrijddagen. De 
complete vacature staat op de website. 

Wil & kan jij iets voor onze club betekenen (ook 
als je geen lid bent van VVO maar wel graag iets 
wil doen, dan is dat geen probleem)?
 Denk aan trainer, teamleider, gastheer/ vrouw, scheidsrechter, vlagger, bar-dienst, 
onderhoud, groen voorziening, of heb jij andere specialiteiten waar je onze club 
mee kan verrijken? Dan horen we dat heel graag 😊😊! Stuur dan een mail naar info@
vvophemert.nl. 

Pupil van de week
Ook dit seizoen hebben we bij de thuiswedstrijden van het eerste, een pupil van de 
week. De pupil van de week doet mee met de warming up en mag de aftrap doen.  

 20 maart Noud       3 april Julian
 

Survival Sponsorloop
Vrijdag 1 april organiseerde de jeugd AC een Survival Sponsorloop. Alle teams waren 
goed vertegenwoordigd en er zijn heel wat rondjes gelopen. Deon, Kaylie & Finn 
hebben het meest sponsorgeld opgehaald. In totaal is er ruim € 2500,= opgehaald. 

V.V.OPHEMERT





- 31 -

Sponsors, lopers en vrijwilligers, ontzettend 
bedankt voor jullie hulp en inzet! 

Tijdens de sponsorloop werden er lootjes 
verkocht en waren er mooie prijzen 
te winnen. De prijzen van de Survival 
Sponsorloop zijn beschikbaar gesteld door:
Fysiotherapie Monhemius – Varik, Flora Nova
– Ophemert, Haar in huis bij Ingrid – 
Ophemert, Eetcafe de Tol - Kapel Avezaath, 
Van Leeuwen Fruit – Ophemert, Boerderij 
Vermeulen – Ophemert, Betuwse  
speelboerderij – Varik, Smits groente en fruit – Tiel en Första BV – Tiel. Nogmaals 
ontzettend bedankt!

Koningsspelen
Vrijdag 22 april kleurden ons veld
 oranje. De kinderen van groep 3
 t/m 8 van de PWA School waren 
te gast op ons veld. Ze deden
diverse teamspellen en genoten
van de leuke dag.

Super Sunday
Zondag 8 mei (Moederdag)  
was er een ‘Neem je moeder
mee’ Super Sunday’.

Blankers Jeugdtoernooi
Zaterdag 28 mei wordt het Blankers Jeugdtoernooi voor JO7 & JO8 teams 
georganiseerd. Het toernooi begint om 10.00 uur en eindigt rond 14.00 uur. De 
prijsuitreiking is om ca. 13.45. Voor de jongste jeugd is er een springkussen en een 
oud profvoetballer komt een clinic geven. Kom gerust eens kijken en de teams 
aanmoedigen!

Om het JO7 & JO8 Blankers jeugdtoernooi te bekostigen, zijn lege statiegeld flessen nog 
steeds welkom. De lege flessen kunnen iedere avond, tijdens trainingen en tijdens de 
wedstrijden, ingeleverd worden. In de kantine en in het ballenhok liggen grote plastic 
zakken waar de flessen ingedaan kunnen worden. Namens de organisatie, bedankt!

Zomertoernooi
Zaterdag 11 juni vindt het Zomertoernooi weer plaats bij onze vereniging. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, meer  info volgt, let op onze Facebook pagina. 

V.V.OPHEMERT - vervolg -
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V.V.OPHEMERT  
   IS OP ZOEK NAAR
 VOETBALTALENT !

Wie:
Jongens & meisjes van 4 jaar en ouder
Wanneer:
Bijna iedere avond wordt er getraind 
Waar:
Sportpark De Kapelhof / voetbalveld
Kleding:
Sportieve kleding, sportschoenen & een flesje water
Verder:
Stuur een mail naar info@vvophemert.nl met daarin je naam & je leeftijd dan laten wij je 
weten bij welk team je op welke avond mee kan trainen.

 Zien we je snel?!

Rivierenland Jeugdtoernooi
Zaterdag 11 juni wordt het Rivierenland Jeugdtoernooi georganiseerd. Dit toernooi 
is een samenwerking tussen 7 regionale clubs waar onze JO14 & JO16 teams aan mee 
gaan doen. 

Toernooi JO16
Ons JO16 team gaat van 17 – 19 juni deelnemen aan de Zwolle International Cup, een 
Internationaal Toernooi in Zwolle. Aan dit toernooi doen 84 teams mee uit Nederland, 
Duitsland, Noorwegen en Frankrijk. We wensen de jongens heel veel succes en nog 
meer plezier in Zwolle!

Agenda
Zaterdag 28 mei:     Blankers Jeugd voetbaltoernooi
Zaterdag 11 juni:    Zomertoernooi
Zaterdag 11 juni:    JO14 deelname Rivierenland Jeugdtoernooi
17 – 19 juni:   JO16 deelname aan Zwolle International Cup
Zaterdag 18 juni:   Seizoensafsluiting jeugd
Vanaf maandag 20 juni:  Zomerstop/ groot onderhoud aan de velden.

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

V.V.OPHEMERT - vervolg -



Gemeente West Betuwe wil in het gebied tussen de Molenstraat en de Waalbandijk 
in Ophemert een nieuwe woonbuurt ontwikkelen: Slingerbos. Op 2 mei is de 
marktselectie hiervoor gestart. Marktpartijen kunnen zich tot 17 juni aanmelden 
om deze nieuwbouw te ontwerpen en ontwikkelen. 
 
Slingerbos is een uitbreidingslocatie aan de oostzijde van het dorp Ophemert. 
Ophemert is een fijn en gemoedelijk dorp aan de rivier de Waal tussen 
Zennewijnen en Varik. De regio kenmerkt zich door boomgaarden vol fruit, 
pittoreske dorpjes, kastelen en kronkelende rivieren. De Linge en de Waal zijn hier 
letterlijk je achtertuin. Grotere steden zoals Culemborg, Tiel en Den Bosch zijn 
binnen 20 minuten te bereiken. 
De gemeente West Betuwe wil op deze locatie een nieuwe woonbuurt creëren 
in een groene omgeving. In de nieuwe woonwijk is ruimte voor de bouw van 65 
woningen: 15 sociale huurwoningen en 50 koopwoningen. 
 
Verkoopprocedure
De gemeente West Betuwe verkoopt de ontwikkellocatie via een 
verkoopprocedure. De totale omvang van de te verkopen grond is circa 18.700 m2 
. Hier worden 50 koopwoningen over verdeeld in verschillende prijscategorieën. 
De verkoopprocedure bestaat uit twee fases. In de voorselectiefase kunnen 
geïnteresseerden partijen zich via een motivatiebrief en referentieprojecten 
aanmelden. De drie best beoordeelde partijen gaan door naar de selectiefase. 
In de selectiefase worden partijen gevraagd dieper in te gaan op de opgave 
en een aanbieding te doen, inclusief plan, voor de verkoop. De planning is om 
in december 2022 een winnaar te selecteren. De bouw van de woningen staat 
gepland voor de periode 2023 tot en met 2026.
 
Meer informatie over Slingerbos en de verkoopprocedure is te vinden op tender.
akroconsult.nl/tender/Slingerbos. 

Woningbouwontwikkeling
 Slingerbos Ophemert: 
  marktpartijen gezocht
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Beste dorpsgenoten,

Wat is buurtpreventie?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, 
diefstallen en vernielingen nog altijd gebeuren. En dat betekent grote schade aan 
persoonlijke eigendommen. 
Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen 
voor zorgen dat dieven, insluipers en vernielers minder makkelijk de kans krijgen 
hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en meer betrokken te zijn 
bij de straat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen 
de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve 
voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk 
rekening mee kan houden.

Wat is het niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met 
ogen en oren openhouden in uw eigen belang 
en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u 
wel dat het niet de bedoeling is “controle” uit te 
oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven 
van een anderen. Het is dus niet de bedoeling 
om burgerpatrouilles te organiseren. En 
natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets 
met buurtpreventie te maken. Al was het alleen 
maar omdat dat simpelweg verboden is.

WhatsApp preventie:
WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. 
Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en 
bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale 
schaal een buurt veiliger proberen te maken. Het voordeel van WhatsApp is 
dat je elkaar snel een berichtje en eventueel foto kunt sturen en elkaar kunt 
waarschuwen. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijk kan leiden tot intensieve 
sociale contacten. 
Op dit moment zijn WhatsApp groepen in alle dorpen van gemeente West Betuwe.
De groepsbeheerders van deze dorpen uit gemeente West Betuwe en de 
wijkagenten van West Betuwe vormen al langere tijd een beheerdersgroep. Het 
grote voordeel is dat berichten van verdachte situaties snel gedeeld kunnen 
worden met alle beheerders. Zo kan er snel in buurtkernen worden uitgekeken naar 
eventuele verdachte personen of situaties. In deze groep kunnen de wijkagenten 
en de gemeente informatie delen, die uitgezet kan worden via de beheerders naar 
de groepen. 

Buurtpreventie Ophemert



Spelregels voor WhatsApp groep:
• Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
• Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de gemeente/ in de wijk waar de 
groepsapp actief is.
• Burenalert of WhatsApp is een burgerinitiatief.
• De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844
• Laat door middel van een bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/ wetten.
• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het 
verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/ van 
meerwaarde is.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed 
beschreven worden.
• Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
• Gebruik de WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 
onderling contact en/of priveberichten. Misbruik van de app betekent verwijdering 
uit de app.
• Gebruik de SAAR afkorting ter ondersteuning. SAAR betekent het volgende:
- S = Signaleer
- A = Alarmeer 112
- A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen)
- R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de 
persoon.

Wilt u meer informatie over de buurtpreventieapp;
Diana van den Berg en Ruben de Gans
Gemeente West-Betuwe,
Adviseur Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding
Tel. 0345-634083
Mail: veiligheid@westbetuwe.nl  of naar het algemene telefoonnummer 0345-
728629/30

Doet u ook mee voor een veiliger en leefbaar Ophemert?

Hartelijke groet namens Buurtpreventie Ophemert
Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

Buurtpreventie Ophemert - vervolg-
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Beste leden van het Oranjecomité en alle feestvierders in Ophemert,

Wat hebben wij weer een prachtige Koningsdag gehad met zoveel 
vrolijkheid en activiteiten!

Mijn complimenten gaan als eerste naar de leden van het Comité: het was een vol en 
leuk programma en de sfeer was en bleef fantastisch!

Maar óók de makers van die mooie wagens, fietsen en al wat rijdt. 
Prachtige dingen waren erbij!

En dan nog de activiteiten rond het HoH: héél gezellig en ook daar een 
zeer goede sfeer. Zó fijn dit weer te mogen beleven met elkaar. Ik heb ervan genoten.

Maar 1 ding moet mij van het hart: er was een mooie, heel vrolijke 
wagen, die iedereen liet meegenieten: er knalde hier en daar een doos confetti open. 
Prachtig al die glinstertjes dwarrelend door de lucht, maar........ we zitten nu wel met 
een lastig probleem: hoe krijgen we dat weer van de straat?! Het ligt óveral in, op en 
door de natuur ........ 
Mijn vraag is daarom om een volgend keer natuurvriendelijke confetti te gebruiken. 
Het toeval wilde, dat op de kraampjesmarkt bij een windvlaag de roze boom aldaar 
een goed voorbeeld gaf: de bloesem woei als mooie en natuurlijke confetti over alles 
en iedereen uit: Prachtig!

PS: het Oranjecomité wil dit volgend jaar misschien in de herinnering brengen aan 
de deelnemers van de optocht?

Met dank voor deze mooie dag! 
Dike ten Kate

Natuurvriendelijke confetti
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Wat zijn we blij dat we u weer in onze kerk mogen ontmoeten, en we mogen weer 
zingen. Vooral dat laatste is een vreugde. Zingen is immers twee keer bidden! Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, we zenden de diensten ook uit 
via www.kerkdienstgemist.nl en via onze facebookpagina St Maartenskerk Ophemert. 

Pasen in Ophemert
Ben je klaar voor het feest?
Deze vraag was ons veertigdagen project. Wat een feest dat we dit jaar samen in de kerk 
mochten vieren. Met de kinderen hebben we een slinger van verhalen gemaakt, want 
een goed feest heeft slingers nodig. Op het feest van het leven is iedereen welkom!
En zo fijn dat u de weg naar de kerk weer kon vinden. Wat een heerlijke Paasochtend 
hadden we met elkaar. Eerst een fantastisch ontbijt, verzorgd door de Zondagsschool, 
en daarna een bomvolle dienst met muziek van de band 4Tune. Wat fijn om zo met 
elkaar ons geloof te mogen delen en het leven te vieren!

Tienerdienst
Het gaat in geloven en in het leven over dingen doen, dat is belangrijk. 
En hieruit vloeide het thema van de dienst, het goede doen , in relatie met de goede 
vruchten van de Geest. De tieners Jesse, Mette, Rosanne, Hanne en Linde hebben hun 
uiterste best gedaan om er een mooie dienst van te maken. Mooie muziek, van Pat 
Barret, God is so Good, https://youtu.be/_mCwxqgLkog
Waarin  we mogen horen dat God er altijd is en alles voor ons doet, 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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dat hij goed is voor ons. 
Van Boudewijn de Groot, Meneer de 
President, om niet te vergeten hoe hard en 
genadeloos een oorlog is, en dat we daar 
onze ogen niet voor mogen sluiten. En een 
prachtig lied over The tree crosses, je bent 
niet wat je meeneemt in je graf, maar wat je 
in je leven achterlaat.

Ben je ook een tiener en zit je op de 
middelbare school, wil je meepraten over 
het leven en je geloof, dan ben je zeker 
welkom. 
Je kunt contact opnemen met Dirk Boersma, 06-22995926. Elke twee weken komt de 
tienergroep op vrijdagavond bij elkaar in de oude bieb. 

Kasteeldienst 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, om 10.00 uur vindt voor de 10e keer de 
openluchtdienst bij het Kasteel van Ophemert plaats. De dienst wordt georganiseerd 
door de PKN gemeenten Varik-Heesselt, RK gemeente Varik en omstreken en de PKN 
gemeente Ophemert & Zennewijnen. 
De dienst wordt gevierd op het plein voor het kasteel. Voor de kinderen wordt er 
een apart programma in de kasteeltuin georganiseerd. Tevens is er oppas voor de 
allerkleinste. Bij slecht weer zal de dienst binnen plaatsvinden. De dienst gaat dus altijd 
door.
De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door Muziekvereniging Euphonia uit Ophemert 
onder leiding van bekende musicus Bert van den Brink. De dienst wordt geleid door 
predikanten en de Pastor uit Varik & Ophemert.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en na te praten. 
Uiteraard wordt hier ook aan de kinderen gedacht.
Graag willen wij de familie Van Dedem bedanken dat wij dit jaar voor de 10e keer 
gebruik mogen maken van deze bijzondere locatie en van hun gastvrijheid!

We nodigen u van harte uit en hopen u Hemelvaartsdag te mogen begroeten!
Voor meer informatie, tel. 0344-651264.

Zangavond
Op donderdag 9 juni willen we weer met elkaar een zangavond houden. Deze keer is 
het thema herinneringen. Heeft u ook een lied met een herinnering? Mail ons, of doe 
een briefje in de doos onder de toren, dan maken we er een mooie liturgie van. U bent 
van harte uitgenodigd, en ook de koffie en wat lekkers zullen niet ontbreken. Aanvang 
19.30 uur. Informatie Emkevdv@gmail.com of Emke van der Velden 0640143190

Dodenherdenking in de kerk
Jaarlijks staan we tijdens Nationale Dodenherdenking stil bij de slachtoffers van oorlog 
en geweld. Zeker in deze tijd is het van belang om met elkaar stil te staan bij het thema 

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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van de Nationale Dodenherdenking van dit jaar: Vrijheid in Verbondenheid. 

Afgelopen woensdag 4 mei hebben we  samen in momenten van stilte en muziek 
stilgestaan bij het verleden en het heden. Tijdens deze bijeenkomst is muziek ten 
gehore gebracht door oa. Bert van den Brink op het orgel en Gonnie van Heugten, 
sopraan. 

Open Monumentendag 
Ook dit jaar opent de kerk haar deuren tijdens de Open Monumentendag. De Open 
Monumentendag is dit jaar op zaterdag 17 & zondag 18 september. Beide dagen is de 
kerk geopend. 

Muziek met ontmoeting 
Met enthousiasme kunnen we u informeren dat zondagmiddag 13 november 2022 
Muziek met ontmoeting plaats zal vinden. De muzikanten die het najaar van 2021 mee 
zouden werken, hebben voor dit concert toegezegd, waar we uitermate blij mee zijn. 

Zondagsdiensten
Elke zondag worden er een dienst gehouden in ons kerkgebouw aan de Molenstraat 
17. U bent van harte welkom om deze diensten met ons mee te beleven, ook als u geen 
lid bent van onze gemeente. Onze deur staat open voor iedereen die hier behoefte 
aan heeft. We beginnen om 10.00uur, en de dienst kunt u ook meeluisteren op www.
kerkdienstgemist.nl of meekijken met de livestream op onze facebook pagina. 

Meer informatie over de St Maartenskerk Ophemert vind u op onze website
of facebook pagina. 
www.stmaartenskerkophemert.nl | www.facebook.com/st.maartenskerkophemert

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-



We zijn open! 

Op een ouderwets gezellige Hèmerse koningsdag hebben we de speeltuin – 
weer – geopend. Precies een jaar geleden deden we hetzelfde voor de krant met 
de wethouder; dit jaar mocht het met een groot publiek, dus knipten Petra van 
Kuilenburg (een raadslid dat zich heel hard heeft gemaakt voor de speeltuin in de 
aanloop naar het ontstaan) en Eline (een overbuurmeisje en fervent gebruiker van 
de speeltuin) een bescheiden lintje door.

Ondertussen heeft het bestuur drinken en tompoucen uitgedeeld, in ruil voor 
donaties voor de speeltuin. Dit heeft een mooi bedrag van bijna 200 euro 
opgeleverd; Ophemert, bedankt! Zulke incidentele inkomsten zorgen ervoor dat 
we weer een jaar kunnen bestaan. Ons doel is, echter, om ook op de lange termijn 
te blijven bestaan. En daar hebben wij structurele steun voor nodig. Spelen uw 
(klein)kinderen veel in de speeltuin? Word dan donateur! Voor slechts 25 euro per 
jaar helpt u mee om op termijn de speeltoestellen te kunnen vervangen. Meldt u 
vandaag nog aan via http://svslingerbos.bentrein.com!

Speelnieuws
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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 4 van 2022 is: 19 juni 2022 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

18 mei  Restaurette Kom d’rin
20 mei  Café avond in Huis op Hemert
26 mei  Openluchtdienst bij Kasteel Ophemert
4 juni  Jazz in de Muziekschelp
11 juni  Zeemans Middag bij Huis op Hemert
14 juni  Spelletjesavond in Huis op Hemert
15 juni  Restaurette Kom d’rin
24 juni  Café avond in Huis op Hemert
25 juni  Zomeravondconcert Euphonia in de Muziekschelp
3 juli  Roofvogelshow bij Huis op Hemert

GA NAAR OPHEMERT.NL VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE EN ANDERE ACTIVITEITEN

Hoogtepunten uit de 
  Ophemert Activiteitenagenda



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



        ____________ 

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 


