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uitgave

Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
• Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

Opmaak&Realisatie
• Marco van der Velden
mcovelden@gmail.com

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
• www.ophemert.nl 
info@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.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.



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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Beste dorpsbewoners,

Ik zat in het laatste Hèmers krantje te lezen en dacht “wat hebben we toch een actief 
dorp”! Zowel voor oud, als voor jong is er iets te doen.

Meedoen aan de dorpsbbq of paling eten in Huis Op Hemert, van een 
lekkere maaltijd genieten voor senioren, klaverjassen, biljarten, actief bij een 
vrouwenvereniging, actieve dierenvrienden, mooie Koningsdag, Vaderdagmarkt 
of sportief gymen, streetdancen of badmintonnen, een balletje trappen bij de 
voetbal of balletje slaan bij de tennisvereniging, je muzikaal ontwikkelen bij de 
muziekvereniging en nog veel meer, ja het kan allemaal in ons dorpje.
Wat een mooi initiatief, LOF aan de vrijwilligers die zich elke keer zo inzetten en een 
bijdrage leveren!

Maar dit telt ook voor de bedrijven die in een dorp gevestigd zijn en waar 
verenigingen vaak een beroep op doen voor een sponsoring. Ook dat kan in het 
prachtige dorpje Ophemert! 

En dit allemaal samenkomend in een mooi krantje dat bij elke huishouden bezorgd 
wordt.... Hoe mooi is dit?!?
Ja ik vond dat dit ook wel eens gezegd mocht worden.
Lof & Ode aan alle vrijwilligers!!!

Voor nu kan ik u vooral een fijne & zonnige zomer toewensen. En wie weet kom ik u 
tegen bij een mooie activiteit!

Een hartelijke groet van genietende dorpsbewoner

Een genietende dorpsbewoner
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De zomer is begonnen. De langste dag ligt alweer achter ons en nu 
gaan we langzaam de nachtschuit weer in. Eerst genieten van het 
zonnige weer en de warmte. Hoewel als de temperatuur boven de 
30 graden Celsius komt, is het binnen in huis meestal lekkerder dan 
buiten. Het noodzakelijke werk doen we vroeg in de ochtend en daarna houden 
we ons zo rustig mogelijk. Wat een luxe dat wij ,als ouderen, meestal onze tijd zelf 
kunnen indelen. 

Het bestuur is bezig met het samenstellen van het programma  voor het nieuwe 
seizoen. Er moeten nog een paar plooitjes glad gestreken worden en dan is het klaar.  
We proberen zo veel mogelijk op de eerste woensdag van de maand bij elkaar te 
komen.  Dat lukt niet altijd, maar gelukkig hebben we dan het programmaboekje 
waarin datum en tijd van samenkomst duidelijk vermeld worden. Ook in ’t Hèmers 
Krantje kunt u lezen wanneer we bij elkaar komen en wat er te doen is op de 
bijeenkomsten.

In de maand augustus worden de programmaboekjes in de brievenbus gedaan bij de 
dames en heren die regelmatig onze middagen bezoeken. In het volgende Hèmerse 
Krantje zullen de data ook vermeld worden, dat is over ongeveer twee maanden.                                                         
Zoals al jarenlang de gewoonte is komen we bij elkaar in De Torenhof aan de 
Weverstraat. En iedereen van 60 jaar en ouder is er van harte welkom. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar ons programma en wilt u ook een 
programmaboekje ontvangen? Dat kan! Een telefoontje naar onze voorzitter Riet 
van Meeteren tel.652003, of naar Bertha van Lith tel. 652539 of naar Evie de Bie tel. 
651266 en ook u krijgt een programmaboekje in de brievenbus.

Het bestuur wenst u gezellige zomerdagen. En als u op vakantie gaat: een fijne 
reis, een goed verblijf en een gezonde thuiskomst. Voor de mensen die vakantie 
vieren in Ophemert aan de Waal, ook heel veel prettige dagen. Voor de mensen die 
thuis blijven in de zomer lijkt het land soms een beetje leeg als kinderen, buren en 
vrienden naar het buitenland zijn, misschien een idee om eens een kopje koffie/thee 
bij andere thuisblijvers te gaan drinken? Kan heel gezellig zijn!  Kortom: maak er wat 
van!

Een hartelijke groet van

Riet, Evie, Bertha, Fietje, Hennie, Bep en Tunny.
Wij zien u graag weer in september in de Torenhof.

60+ SOOS OPHEMERT
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HITTEGOLF (VEN) 

Op het moment dat ik dit schrijf wordt de eerste verwacht 
en is dus al geweest als dit Krantje bij jullie wordt gebracht! 
Zo veel als vorig jaar waren er in 300 jaren niet geweest , 
maar dat die zich zullen herhalen, daarvoor  wordt wel  gevreesd! 
OF dat inderdaad zo zal zijn , daarover kan ik in september pas schrijven , 
voor mij en vooral voor oudere mensen mag het bij deze ene blijven! 
Maar ja het weer hebben we nu eenmaal niet voor het kiezen, 
maar we hebben er ook helemaal niets aan om erover te “kniezen” :(  
In mei zat ik achter een waar “watergordijn”, dat was ook helemaal niet fijn. 
En die harde wind “verfrommelde” veel planten , maar die herstelden zich weer, 
Zo gaat dat immers al jaren  keer op keer !  
Vroeger waren er van die weerspreuken of boeren-gezegden , 
die weerdeskundigen echter toen al “weerlegden”. 
Tegenwoordig kun je buienradar opzoeken op computer of telefoon 
en dan  zelfs je eigen locatie intoetsen dan weet je het gewoon 
of het gaat regenen of de zon schijnt en welke temperatuur het zal zijn ! 
Zelfs minstens een week of 2 vooruit kunnen ze dat bekijken , 
ook met het weer in andere landen kun je het vergelijken . 
In het voorjaar heb ik mij een “vijveraanzicht” cadeau gedaan . 
Als ‘t lukt zien jullie een  foto hieronder staan

Een hele fijne zomer toegewenst,  
Hartelijke groeten Editha v.d.Bergh-Hörmann 
   + HI 5 Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

Nu u dit leest is het alweer zomer en 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

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 ) 

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

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Na het vorige Hemerts krantje hebben we nog de afsluiting van seizoen 2018/2019 
gehad. Dit was op maandag 27 mei.
Op deze middag kwamen Olga en Hans Verstappen ons wegwijs maken in de wereld 
van de matroesjka, die russische poppetjes die in elkaar geschoven kunnen worden. 
In Rusland zijn ze op bijna iedere hoek van de straat te koop. 

Wist u dat kinderen vaak leren tellen aan de hand van deze poppetjes en ook 
begrippen leren bijv. groot/klein
We gingen zelf ook een setje van 3 poppetjes maken, heel leuk en gezellig.
Hierna nog een broodmaaltijd met wel 3 soorten soep en een kroket en hierna 
hebben we elkaar een fijne zomer gewenst.

Vrouwen van Nu: de grootste vrouwenorganisatie van Nederland!
Voor alle vrouwen van alle leeftijden. 

Warm
Lekker ijs

De zon schijnt
Ga naar het strand

Zomer

Wij proberen voor het nieuwe seizoen weer een leuk programma te maken.
U hoort weer van ons.

Lien, Jenny, Thea, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert
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Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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Antiek & Curiosa Hal
De Geer 5 in Ophemert (4061RP)

Tel. 06-51497231
Antiek & Curiosa is een leuke, inspirerende vintage/antiek/

brocante Hal. Wij hebben een ruim assortiment van 
Antiek-Curiosa-Industrieel en Brocante

Geopend op zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur 
(en op afspraak) 

Tevens expositie AnsArt



LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

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

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225
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Wat was dat weer een bijzondere en mooie 
week!

Eric Geurtsen heeft zijn doelstelling behaald 
en is twee keer de berg opgelopen, wat een 
kanjer!

Naast deze prestatie heeft hij ook een heel 
mooi bedrag voor KWF bij elkaar gebracht 
  € 4.859,-

Het totaalbedrag voor dit evenement staat op 
dit moment op:
          €11.800.239,74

Verder heeft William Willekes zich ingezet 
als vrijwilliger bij dit evenement en ook de 
overige aanwezige teamleden hebben hun 
steentje bijgedragen.

Dit jaar staat er nog een actie op de agenda:

CWF Cycling Ride for Life – Walking for Life

25 augustus fietstourtochten met 
verschillende afstanden en wandeltocht. Start 
bij Restaurant het Dijkhuis in Ophemert.

Volg ons op facebook voor verdere informatie: 
www.facebook.com/CWF-Cycling-Team

Bedankt voor jullie betrokkenheid en graag tot 25 augustus!
CWF Cycling Team

Alpe D’HuZes 2019

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 juli - 30 augustus - 27 september - 25 oktober - 29 november - 27 december



47
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Sinds september 2018 is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart is Huis 
Op Hemert. Inmiddels zit het seizoen er al bijna op! Wat hebben we een goede start 
gemaakt en heel fijn om te zien dat er steeds weer nieuwe peuters starten!

Afsluiting van het seizoen
Op donderdag 18 juli is de laatste les van het seizoen. Voor nu staat er op de planning 
dan we 11 juli naar de speeltuin gaan in Kapel-Avezaath. Dit doen we de een na laatste 
les, zo mocht het die dag slecht weer zijn, we altijd nog een week later kunnen gaan. De 
peuters kunnen lekker spelen en we nemen allemaal wat lekkers mee. We hebben er zin 
in!

Kom je mee gymmen in het nieuwe seizoen?
Dit seizoen was een goede start met flink wat 
aanwas. Maar doordat de peuters in beweging groep 
tot 4 jaar is, nemen we ook afscheid van kinderen. 
Nieuwe kinderen zijn dus altijd welkom!

Het nieuwe seizoen zal van start gaan op donderdag 
5 september!
We zijn dan weer iedere donderdagochtend (9.15 – 
10.00) te vinden in de gymzaal van Huis Op Hemert.

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

Peuters in beweging



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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Starten op een andere dag
 Inmiddels hebben we van meerdere ouders 
gehoord dat ze graag deel zouden willen nemen 
aan de Peuters in Beweging groep, maar helaas niet 
kunnen op de donderdagochtend. Daarom zouden 
we graag willen kijken of we ook nog op een andere 
dag een tweede groep kunnen starten.
Voor aanmeldingen kun je een berichtje sturen naar 
peutersinbewegin@ziggo.nl

Peuters aan het woord
Hallo, ik ben Mats. Ik ben bijna 3 jaar oud. Sinds 2 
maanden ga ik samen met mama of oma naar de 
peutergym. Het spelen vind ik het aller-leukst. 
Spelen  doe ik rennend op de lange mat of 
springend op de trampoline. Op de rekstok was het eerst een beetje eng, maar kom ik 
al steeds hoger zonder hulp van mama. Het is gezellig met andere kindjes. Het liefst ga 
ik elke dag!

Peuters in beweging - VERVOLG -

Open Monumentendag
 14 september 2019

ST.MAARTENSKERK te Ophemert,  
14 september a.s. open van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 
Door het hele land worden onze monumentale gebouwen, GRATIS opengesteld voor 
bezoekers.
In ons dorp OPHEMERT hebben we ook een monumentaalgebouw o.a. de 
ST.MAARTENSKERK. Op die plaats zijn eeuwen lang mensen gedoopt, getrouwd en 
begraven. Dus een plaats waar veel emoties liggen.

Ook de oude graven rond om de kerk is alleen al   een  bezichtiging waard.
De rouwborden in de kerk zijn geweldig om te zien. Het orgel dat al 200 jaar oud is, met 
de boot vervoerd naar Varik aan de Bol en met paard en wagen naar Ophemert gereden!
Vele organisten zijn vol lof over de klanken. 

Ook de TOREN beklimmen , met het prachtige uitzicht over het o.a.het dorp en 
omgeving. DE TOREN BEKLIMMEN IS OP EIGEN RISICO.

Voor de bezoekers is er gelegenheid om  koffie/thee of iets fris te drinken.

Een ieder is van harte welkom.
Jan van Kuilenburg en Tonny Vermeulen.
Het stichtingsbestuur.
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Van het bestuur
De voetbalvereniging in Ophemert wordt net als het merendeel van de Nederlandse 
voetbalverenigingen draaiende gehouden door vrijwilligers. Sommige van die 
vrijwilligers hebben de afgelopen jaren al hun vrije tijd aan de voetbalvereniging 
gegeven. In de loop van de tijd zijn er mensen die stoppen met dat vrijwilligerswerk. 
Om te zorgen dat de voetbalvereniging actief kan blijven in het dorp en een gezonde 
en sportieve vrijetijdsbesteding voor met name de jeugd in het dorp kan blijven 
bieden, zijn er steeds weer nieuwe vrijwilligers nodig.

Wij zijn daarom dringend op zoek naar de volgende vrijwilligers. Dat hoeft echt niet 
elke week. Je kan zelf opgeven hoe vaak je wil helpen: 1x per week, 1x in de 2 weken 
of 1x per maand, we zijn ontzettend blij met iedere vorm van hulp.

Wij zoeken:
- Trainers voor de mini’s en JO14 
- Scheidrechters: fluit eens een keer een wedstrijd. Veel kennis is echt niet nodig. 
- Wedstrijd secretaris; werkzaamheden 0,5 uur per week. Je vult o.a het schema 
in voor de wedstrijden. Geeft wijzigingen door aan de KNVB en aan de leiders. 
Grote voordeel je bepaalt zelf wanneer je de werkzaamheden verricht. Dit kan van 
maandag tot en met vrijdag.
- Kantine hulp; draai een keer mee achter de bar. We hebben een leuk en gezellig 
team, maar hulp is van harte welkom.
- Grensrechter: voor het 1e team. Misschien ken je iemand die dit zou willen doen.
- Sponsors : heb je een eigen bedrijf of werk je bij een werkgever. Vraag je werkgever 
eens of hij/ zij een bord wil sponsoren. Voor het bedrijf is het vaak een aftrekpost. 
Voor ons een welkome aanvulling! Voor meer informatie/ aanmelden stuur een mail 
naar info@vvophemert.nl 

Walking football 
Steeds meer verenigingen bieden Walking Football voor de leeftijd 50+ aan. 
VVOphemert wil & kan natuurlijk niet achterblijven en wil graag inventariseren of er 
behoefte is aan Walking Football (waarbij rennen echt niet is toegestaan) in 
Ophemert eo. Stuur een mail voor vrijblijvende 
informatie naar info@vvophemert.nl. Hopelijk 
kunnen we in het nieuwe seizoen van start 
gaan. 

Aandeel in de Betuwe
In de maand april hebben we ontzettend 
ons best gedaan om stemmen te winnen via 
Aandeel in de Betuwe van Rabobank West

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Betuwe. 22 mei mochten Paul & Henk een check twv. € 1382,46 in ontvangst nemen. 
Iedereen ontzettend bedankt voor het stemmen!

Op & rond het veld
Stratenvoetbal
Zondag 9 juni is het Stratenvoetbal voor iedereen in Ophemert & Zennewijnen 
gehouden. Het was een warme, gezellige en sportieve dag. De finale werd gespeeld 
tussen De Kerkstraat en De Ganzenhof waarbij De Kerkstraat er met de eerste prijs 
vandoor ging. Alle voetballers & supporters bedankt voor jullie deelname en de AC 
bedankt voor het organiseren!

Tentenkamp
Het tentenkamp voor de jeugd 
(JO8, JO10 & JO11) was een groot 
succes. Er is heel veel gevoetbald, 
gespeeld, gedanst en heel weinig 
geslapen Zondag heeft onze 
nieuwe hoofdtrainer een leuke clinic 
gegeven met daarbij hulp van oa. 
een jeugd speler van FC Utrecht. 

Zomertoernooi
Zaterdag 22 juni werd het 
Zomertoernooi, georganiseerd door 
de AC, op onze velden 
gespeeld. 12 teams hadden zich 
ingeschreven. Het was, mede door het zomerse weer, een groot succes en voor 
herhaling vatbaar!

Inzamelen materiaal & Grote schoonmaak
Op vrijdagavond 5 juli vanaf 18.00 uur wordt de 
grote schoonmaak op het Sportpark en omgeving 
gehouden, zodat we volgend seizoen weer fris 
& fruitig van start kunnen. Zaterdag 6 juli tussen 
10.00 – 12.00 uur kunnen de teamleiders de 
spullen in leveren. 

Groot onderhoud van de velden
Voor beide velden start 24 juni het grote onderhoud. Dit betekent dat de velden o.a. 
opnieuw ingezaaid worden. Door middel van een lint om het veld zal aangegeven 
worden dat de velden NIET belopen, laat staan bespeeld, mogen worden. 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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Pupil van de week
De laatste pupil van het seizoen 2018/ 2019 was Jasper.

Voor het volgende seizoen zijn we alweer opzoek 
naar pupillen van de week, wil jouw zoon/ dochter 
dit zijn, stuur dan een mail info@vvophemert.nl.

Sponsoring
We zijn ontzettend blij met onze nieuwe 
bordsponsor: Internationaal Transportbedrijf Vonk 
en Co BV!

 

 
Ophemert Twee heeft nieuwe 
shirts in ontvangst mogen nemen 
gesponsord door H. Smits Auto’s en 
Eetcafé De Tol. Namens het tweede 
bedankt!

  

Agenda
Maandag 24 juni   – Start groot onderhoud velden. 
Vrijdagavond 5 juli  - Grote schoonmaak.
Zaterdag 6 juli  - 10.00 – 12.00 uur materiaal inleveren.
Eind juni   - Einde team seizoen feestjes.
1 juli    – Einde seizoen 2018/ 2019.

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Voorzitters  Paul Sterk 06-22514718 & Dirk Boersma 06-22995926
Secretaris Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring Wesley van Oort  06-83993710
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Social Media: VVOphemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -



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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Deadline kopij voor uitgave 5 van 2019 is: 1 september. 
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
Wat kunnen we terugkijken op een geweldige markt.
Het weer was erg mooi,de sfeer was goed en het was gezellig druk.
De markt heeft het mooie bedrag van €4768,29 netto opgebracht.
Prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen.
We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft , alle sponsors 
bedankt voor de mooie prijzen en alle bezoekers voor jullie komst.

Tijdens de vakantieperiode tot 1 september zal er geen inzameling
van goederen zijn in het schuurtje.  

Namens de Vaderdagmarkt commissie.



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 


