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Restaurette “kom d’rin” Hetty van Oord
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Alex Olzheim
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
Vrouwen van Nu Ans van Ooijen
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Drogenlanden

Beste dorpsgenoten, 

Ik hoop dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad en weer veilig zijn terug 
gekeerd in de onafhankelijke gemeente Boerenlanden. Ik moest wel lachen 
toen in de borden zag, wat een werk heeft daarin gezeten. Ik vroeg mij gelijk af 
hoeveel toeristen nu even echt niet meer wisten waar ze waren. Even over de 
boeren: wat een geweldige dag was het oogstfeest van de Betuwse Historische 
Tractor Club in Ophemert! Mooi al die oude tractoren, die stonden te glimmen in 
de zon. En we hebben echt de heerlijkste verse frietjes gegeten, zo van het land, 
daar kan geen snackbar tegenop. Zeker voor kinderen was dit goed om te zien 
dat je hier echt ziet waar die frietjes  nu vandaan komen, uit de grond. En dat niet 
alle spullen uit een supermarkt komen. Ik werd een beetje nostalgisch van de 
oude manier van leven die ze lieten zien, de hooibalen op de kar, gereedschap 
smeden en graan malen. En door het warme weer voelde het net een beetje als 
de zomers van mijn jeugd op de boerderij van oma en opa. Alleen mis ik dan 
wel de standaard onweersbuien die we vroeger hadden bij temperaturen van 
32 graden en hoger. De druk die je dan voelde in de lucht net voordat de regen 
of het onweer kwam en dan de geur van een nat geregend terras en grasveld 
na een periode van warmte. Echt heerlijk. Die geur zou ik wel eens in een flesje 
willen doen. 

Ik bedacht mij van de week dat ik de regen echt mis. Zeker als ik op de dijk loop 
en kijk naar de (kwelwater) meertjes die steeds droger worden, als ik me dan 
afvraag hoe lang de vissen die erin zitten het nog volhouden. Dan besef ik me 
steeds meer dat het gek is dat we het toilet doorspoelen met drinkwater. En hoe 
kostbaar water eigenlijk is. En hoe voor lief we dat wellicht nemen. Sinds, volgens 
mij de zomer van 2018, hebben wij thuis een zomer regime: er staat een teiltje in 
de gootsteen. Dit doen we om het water op te vangen dat je gebruikt om even 
iets af te spoelen of om af te gieten en als de bak vol is gaat het de tuin in. Niet 
op het grasveld, dat hersteld vanzelf wel leerde die zomer van 2018, maar wel op 
de planten en in de moestuin. En dat zijn al gauw zo’n 15 teiltjes op een dag. Ook 
hebben we vorig jaar regentonnen aangeschaft, dan voelt iedere regenbui nog 
lekkerder want dan zit die ton weer vol. Voor de dorpsgenoten die ook over een 
regenton nadenken er is momenteel een subsidie mogelijkheid bij de gemeente 
West Betuwe. Ik zou zeggen check die website.  

Voor nu doe ik nog maar even een regendansje, voor zo’n lekkere groei regentje 
de hele nacht en de komende nachten. 

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Dorpstafel Ophemert gaat verder met een nieuw bestuur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Dorpstafel Ophemert is een groep van vrijwilligers uit ons dorp die zich inzet om de 
leefbaarheid in Ophemert te behouden en te versterken, en de saamhorigheid en de 
identiteit van het dorp te bevorderen. Dit met het oog op de toekomt voor jong en oud, 
op basis van thema’s en items van de kernagenda. 

Het bestuur en de werkgroepen vormen gezamenlijk Dorpstafel Ophemert. Sinds deze 
zomer is er een nieuw bestuur. Het bestaat nu uit:
1. Matthieu van Tricht – voorzitter
2. Willem de Zoete - secretaris
3. Petra de Haas – penningmeester
4. Dick Riddersma – lid
5. Henk Pelt – lid
6. Jan Prins - lid
7. Melvin Könings – lid

Naast het bestuur zijn er een aantal werkgroepen actief:
1. Veilig Verkeer en Veiligheid (contactpersoon: Angelique Bos)
2. Prachtige Natuur (contactpersoon: Femke Plantinga)
3. Goede Gezondheid (contactpersoon: Dirk Boersma)
4. Leuke Activiteiten (contactpersonen: Petra de Haas en Melvin Könings)
5. Nieuwe Waaldijk (contactpersoon: Dick Riddersma)
6. Fijn Wonen (nog in oprichting)

Lees meer over de dorpstafel en de kernagenda op ophemert.nl/dorpstafel
DOE OOK MEE

Samen maken we ons dorp steeds fijner. Doe ook mee met een van de 
werkgroepen, er is genoeg te doen! Stuur gerust een mail met je belangstelling naar 
dorpstafelophemert@outlook.com

Dorpstafel Ophemert
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De zomer begint al op te schieten, wanneer u dit leest is het 
september, de herfstmaand.   Heel veel bomen laten hun blaadjes
al vallen, maar dat komt voornamelijk door de droogte. Er is deze 
zomer hier weinig regen gevallen. Het waterpeil van de Waal is 
historisch laag. De schepen zijn maar half beladen of soms nog minder. En 
de fruittelers mogen hun fruitbomen maar beperkt besproeien in verband 
met de lage grondwaterstand. Het lijkt er nu toch echt op dat het klimaat in 
Nederland aan het veranderen is.

Bij de SOOS gaat ook het een en ander veranderen, maar dat gebeurt pas 
in 2023. Dan gaan we verhuizen van de Torenhof naar Huis Op Hemert. We 
zijn al druk met plannen maken. Natuurlijk houden we u op de hoogte. Maar 
voor de gezelligheid moet ieder zelf zorgen, nietwaar?  Dat is niet aan plaats 
gebonden, maar we zullen de Torenhof wel missen.

Wat gaan we doen:
Woensdag 7 september 2022, om 14.30 uur in de Torenhof, ontvangen 
we de heer Martin IJzerman. Hij gaat ons vertellen over: De vergeten 
vaarverbinding van Zaltbommel naar Culemborg. Voor geïnteresseerden 
is er ook een boekje te koop over dit onderwerp. Dit boekje heeft dezelfde 
titel als de lezing.

Woensdag 5 oktober 2022, om 14.30 uur in de Torenhof, laat Dick van 
Toorn ons genieten van de prachtige Betuwe. Dit verhaal gaat over 
‘ons’ eiland onder zeeniveau, met dorpen en stadjes als smaragden kralen, 
geregen aan een blauw snoer van water. Dat klinkt schilderachtig en poëtisch 
vindt u niet? Maar de Betuwe is en blijft prachtig, vooral in het voorjaar!

Heeft u vervoer nodig naar de Torenhof en niemand kan u brengen? Bel dan 
naar Bertha tel. 652539, of naar Evie tel. 651266, of naar Riet tel. 652003, ook 
voor andere vragen of informatie kunt u Riet bellen.

Probeer u niet te druk te maken met deze warmte, houd het hoofd koel! Er 
komen weer andere tijden.  Maak er het beste van.

Bep de Bie is weer thuis, maar aan haar rolstoel gebonden. Dus een kaartje of 
een belletje is nog steeds van harte welkom.

We ontmoeten u graag op 7 september in de Torenhof. En heeft u nog nooit 
een SOOS-middag bezocht? Probeer het eens, het zal u zeer waarschijnlijk 
heel goed bevallen!   

Weet u in ieder geval van harte welkom.
Hartelijke groet van Riet, Fiet, Evie, Bertha, Hennie, Bep en Tunny. 

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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Communicatie, voor en met elkaar
De communicatie wordt steeds beter in Ophemert!

Je wilt weten wat er te doen is in het dorp, je hebt een vraag, je bent iets kwijt, je wilt 
iets aankondigen, je hebt hulp nodig, je hoort graag de laatste dorps nieuwtjes, je 
zoekt een bedrijf of vereniging ......

Er is de afgelopen tijd veel energie gestopt in het opzetten van goede 
communicatiemogelijkheden van en voor inwoners van Ophemert. Er zijn nu 3 
algemene online plaatsen voor informatie. De vrijwilligers achter de schermen 
werken enthousiast samen om het allemaal zo volledig mogelijk te presenteren.

De DORPSPLEIN OPHEMERT website www.ophemert.nl
Al weer even geleden is deze website in een nieuw jasje gestoken. Hier vind je 
algemene informatie over Ophemert:
- in de DORPSAGENDA staan de aankomende activiteiten in het dorp
- het LAATSTE NIEUWS en AANKONDIGINGEN staan op de home pagina. Tip: schrijf je 
in voor de nieuwsbrief en je krijgt automatisch een e-mail als er een nieuw bericht is 
gepubliceerd
- de DORPSTAFEL OPHEMERT heeft haar eigen hoekje op deze website
- en in de DORPSGIDS vind je een overzicht van verenigingen, bedrijven, 
instellingen etc.. Ga er eens naar toe en je zult verrast worden door het grote aantal 
vermeldingen!

De DORPSPLEIN OPHEMERT Facebook pagina facebook.com/dorpspleinophemert
Het laatste nieuws en aankondigingen die op de website gepubliceerd worden 
komen automatisch op deze Facebook pagina. 
 

De OPHEMERT VOOR EN MET ELKAAR 
Facebook groepspagina facebook.com/
groups/387051416716389
 Hier kan iedereen uit Ophemert zelf een bericht 
plaatsen: hulpvragen, verloren of gevonden 
voorwerpen, evenementen, aankondigingen, 
acties, leuke feitje, en nog veel meer. Meld je snel 
aan en doe ook mee!



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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We moeten het samen doen!
Het interessant houden van de Facebook 
pagina’s en de website kunnen we alleen 
met jouw hulp. Als je informatie hebt die je 
met het dorp wilt delen, zet het dan op de 
groepspagina, meld het aan op de website, 
of stuur een berichtje naar 
dorpsplein@ophemert.nl

Natuurlijk zijn er nog meer interessante websites en Facebook pagina’s. Denk 
bijvoorbeeld aan de website van Huis op Hemert, met een overzicht van de vaste 
activiteiten en de agenda. Wil je iets lokaal kopen of verkopen, ga dan naar de 
Verkoophoek Ophemert/Zennewijnen en Omstreken op Facebook: facebook.com/
groups/939640802785284

Mandy en Willem

- vervolg -

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?!
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SEPTEMBER / HERFSTMAAND
 
Als jullie dit lezen heb ik de hittegolven overleefd.
Nog nooit heb ik dergelijke “moordende” temperaturen beleefd.
Het is 27 aug. als ik dit zit te schrijven ,
gelukkig kunnen de gordijnen inmiddels weer open blijven !
Wekenlang zaten ook ramen en deuren dicht en zat ik onder lampenlicht.
‘s Morgens vroeg de planten gegoten en van de ( toen nog ) frisse lucht genoten ,
maar al snel moest ik het zonnescherm laten zakken
en naar binnen om een lekker glas drinken te pakken!
Cappuccino vind ik heerlijk , al is die heet ,
maar is ook koud heel smakelijk zoals ik nu weet.
Dan smaakt die naar mokka , dat is mijn favoriete gebak
en 14 september ( mijn 92 ste verjaardag) gegarandeerd dat ik dat pak !
Zoals mijn welbevinden nu is en hopelijk zal blijven,
(want ruim 14 dagen tevoren zit ik dit te schrijven )
wil ik die toch wel vieren en een feestje geven ,
OOK uit dankbaarheid , dat ik deze moeilijke weken mocht overleven !
September is de maand dat de herfst gaat beginnen met die mooie kleuren
ik hoop wel , dat dit nu ook weer zal gebeuren,
want helaas hebben bomen en struiken ook veel onder de droogte geleden
en daarom al bladeren laten vallen en voor hun leven gestreden .
De tijd zal dat leren : tegen natuurinvloeden is niets te beginnen!
Regen hebben we hard nodig , maar bij mij tippelen dan de kikkers binnen :(
als ik de keukendeur open wil zetten , moet een barricade dat beletten :
Ruud maakte een groot stuk dik karton op maat , dat daar nu tussen staat!
Misschien kunnen we in dit najaar nog lekker buiten verblijven,
dat hoop ik dan maar en stop nu met dit schrijven ,
door iedereen een fijne herfstmaand en verder nog mooie maanden toe te wensen :
Aan allen die dit lezen jonge en oude mensen !

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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Vrouwen van Ophemert, de zomermaanden zijn voorbij, dus onze avondbijeenkomsten 
op de laatste maandag van de maand zijn weer begonnen. Onze eerste avond op 29-8 
met als één van de  onderwerpen bijkletsen over de zomer o.l.v. de broers Aart en Dik 
Kusters. Zij gaan ons waarschijnlijk leuke en historische dingen vertellen over Ophemert 
en omgeving. Op dit moment van schrijven verheugen wij ons op deze bijeenkomst. 
In de zomer zijn enkele van onze groepjes/clubjes nog wel actief geweest. 
De Nordic Walking groep heeft nog gewandeld, als de temperatuur redelijk was, de 
fietsclub heeft ook nog een ritje gemaakt, het cultuurgroepje is naar de film geweest en 
de leeskring heeft nog gelezen. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Juist deze aparte groepjes zorgen ervoor dat je elkaar vaker kunt ontmoeten met 
bezigheden die je zelf prettig vindt. 

Onze volgende avondbijeenkomsten:
26-09  Rian Verwoerd komt vertellen over Bloemfonteijn.

31-10  Ella Kok-Majewska geeft een lezing over “Markante vrouwen uit de Betuwe”

28-11 Geertje Caneel vertelt over het “Hoe, wat en waarom” van bewegen; ‘Wat 
beweegt U?’

19-12 Jaarafsluiting met High Tea en ……..

Jetty van Lith (0611227145), Ans van Ooijen (06-22146786…), 
Petra de Haas, Gerrie va Lit, Adrie van Dijk

Vrouwen van Nu
 afdeling Ophemert
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Beste dorpsgenoten,
Hier weer een update vanuit onze mooie
rijvereniging Waalruiters-West.

Viertal
Dit zomerseizoen is ons paardenviertal een aantal keer
op selectiewedstrijd geweest. Daarbij waren ze zo succesvol dat ze 20 augustus j.l. 
mochten starten op het Nederlands Kampioenschap in Ermelo. Dat is sowieso al een 
prima prestatie. Ondanks dat het spannend was voor paarden en ruiters hebben ze 
met een hele mooie score van 65% de 7de plek weten te behalen. Daar zijn we als 
vereniging erg trots op.

<

Oproep Rabo ClubSupport
Help met jouw stem onze paardrijvereniging! Jouw stem is geld waard! 

Om ons aanbod voor de leden zo breed mogelijk te houden, willen we dit jaar 
graag nieuwe crosshindernissen aanschaffen voor de springlessen en ook een clinic 
(gastles) organiseren. Hiernaast sparen we voor een pipowagen voor de papa’s en 
mama’s om zo naar de lessen te kunnen kijken en toch droog te zitten. Dit vraagt 
uiteraard veel van onze clubkas.

Rabobank verdeelt jaarlijks geld onder diverse verenigingen in de regio. Geld dat 
onze vereniging goed kan gebruiken. Daarom hebben we ons aangemeld voor Rabo 
Clubsupport.  Leden van de Rabobank verdelen met hun stem het geld. Hoe meer 
stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld beschikbaar komt. We kunnen jouw 
stem goed gebruiken.
In de periode 5 t/m 27 september kan er gestemd worden: heel gemakkelijk via de 
Rabobank app op je mobiele telefoon. Ga in de app naar Rabo ClubSupport, dan 
naar het overzicht van deelnemende (sport)clubs, kies je drie favorieten en stemmen 
maar. We vinden het fantastisch als je ons in je top drie zet. Ben je nog geen lid van 
de Rabobank meld je dan eerst aan via de Rabobank app. Misschien wil je ook aan je 

Rijvereniging
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Rijvereniging -vervolg-
netwerk (vrienden, collega’s en familie) vragen om een stem aan ons te geven? We 
zijn erg blij met jouw steun.

Even voorstellen
Iedere editie stellen we één lid met haar paard aan u voor, deze keer is de eer aan 
Femke. 

Naam lid: Femke Koehein 
Naam paard/pony: Johnny Depp (10 jaar) & Sytske vd Prinsessenhof (1 jaar)
Wat is zijn/haar leukste/gekste eigenschap: Johnny heeft vooral heel veel humor, 
is soms wat eigenwijs en denkt zelf nog heel jong te zijn. Sytske is vooral nog erg 
speels en ziet alles dan ook als een spelletje!
Wat doen hij/zij het liefst: Johnny is het liefst lui en ligt graag in de paddock, voor 
de rest vindt Johnny eigenlijk alles wel leuk!(crossen, springen, bos, strand).
Sytske is natuurlijk nog niet zo oud maar vind spelen en Johnny plagen het leukste 
wat er is.
Wat doen jullie het liefst samen: Met Johnny ga ik het liefst op pad om leuke 
dingen te doen en Sytske vooral lekker poetsen, hier geniet hij heel erg van! 
Wat is zijn/haar favoriete snack: Appeltjes
Wat is het leukste wat je afgelopen jaar gedaan hebt met de vereniging: De 
clubdag was erg gezellig, helaas kon ik zelf niet mee doen. 
Wat wil je graag nog een keer doen met je paard: Ik zou met Johnny nog graag 
een keer een spring/cross wedstrijd willen rijden . En ja met Sytske alles nog 
natuurlijk!!
Wat is je leukste herinnering samen: Met Johnny is dat het strand en de crossles en 
bij Sytske de veulenkeuring waar hij een 2de premie behaalde!
Wist je dat: Johnny een wereldberoemd paard wordt. Hij mag dinsdag 19 september 
meelopen in de parade bij de gouden koets op Prinsjesdag in Den Haag. Dit omdat 
hij zo knap is en zelden ergens van schrikt. 



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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de eettafel van Ophemert, elke derde woensdag van de maand in HoH.

Ook in de zomermaanden hebben we heerlijk 
gekookt en gegeten. Wat dacht u van een nasi 
maaltijd met alles erop en eraan! Een kipcocktail, 
slavinken met bietjes en/of boterboontjes, kom-
kommersalade en gesneden vers zomerfruit toe! Te 
veel om allemaal op te noemen.

En geweldig 3 mannen en één vrouw hebben zich 
aangemeld om te helpen met halen en brengen. In 
Ophemert kunnen we op elkaar rekenen. 

En nog meer goed nieuws, dat we hier eens 
willen vermelden (niet met namen). In Op-
hemert hebben enkele bedrijven en particu-
lieren ons gesponsord met producten. Onze 
eters weten hier alles van. Vanaf deze plaats 
willen wij al die mensen heel hartelijk bedan-
ken. Ook buiten Ophemert vinden wij mensen 
bereid ons te helpen, zoals slagerij Pitlo, die 
voor een heel mooie prijs de slavinken heeft 
geleverd. Heeft u een keer iets voor de eettafel, neem dan contact op met 
Jetty of Alberty.

De vrijwilligers vormen intussen een mooi 
hecht team, dat nog steeds wordt uitge-
breid. Heel fijn, dan lopen wij met vakanties 
en verhinderingen niet vast.
Zin om mee te eten, neem dan contact op 
met Alberty van Bommel (0642431244) of 
Jetty van Lith (0611227145). Voor € 12.50 
heeft u een 3 gangen maaltijd met con-
sumptie en 2x koffie of thee met iets lekkers. 

Met dieetwensen wordt rekening gehouden. De volgende bijeenkomsten 
zijn op 21-9, 19-10, 16-11 van 11.00-14.00 uur in de foyer van Huis op Hemert.

Ineke, Jolanda, Wil, Richard, Marjolein, Hermien.

Restaurette Kom d’r In



  https://peutersinbeweging.business.site/
 https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert
 peutersinbeweging@ziggo.nl

Wij zijn op zoek naar
Heb je materialen liggen waar jouw (klein)kinderen niet meer mee spelen. Bericht 
ons even of loop op donderdag binnen. Wij kunnen heel goed schommelzitjes, 
skippyballen, een kruiptunnel en ander leuk materiaal om mee te kunnen bewegen 
gebruiken. Het moet nog wel bruikbaar zijn.

Wat is het? 
Peuters in Beweging is een beweeguurtje met je 
dreumes/peuter.
‘Peuters in Beweging’ is een ouderinitiatief voor 
onze kinderen waarin ontdekken, spelen & 
ontwikkelen door te bewegen centraal staat.

We zetten met elkaar uitdagende 
beweegopstellingen klaar. Aan het einde van 
het beweeguurtje ruimen we alle materialen 
gezamenlijk weer op.
Voor wie en wanneer? 
Elke donderdag van 9 tot 10 uur. ‘In Huis Op hemert’

Alle kindjes tot 4 jaar. Vanaf het moment dat je kindje zich kan optrekken en 
verplaatsen (tijgeraars, billenschuivers en kruipers) kan je kleintje al komen ontdekken.

Ouderinitiatief
Dit betekend dat iedere ouder een organisatorische bijdrage levert om het 
beweeguurtje met elkaar te organiseren.

Wat kost het?
€12,50 per kind per maand (€7,50 voor een tweede/derde kindje) of een 10 lessen 
strippenkaart voor €40,-

Peuters in beweging
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Je mag een gratis proefles doen.

Meer weten of een keer meedoen?
Je kunt zonder je aan te melden langskomen op de locatie. Contact opnemen kan via 
de website of via Facebook.
Vrijdag in de startblokken
Zou je graag op vrijdagochtend willen starten stuur dan een bericht. Bij meer dan 
10 interesse melding nemen we contact op. Er zijn nu 8 interessemeldingen voor de 
vrijdag (peildatum aug.)

Zomerbeweeguurtje
Tijdens de zomer schoolvakantie 
was het wat rustiger in de zaal met 
alle vakantiegangers en hadden niet 
vaste deelnemers de mogelijkheid 
te komen deelnemen. Ook waren 
oudere broers en zussen erbij en dat 
was natuurlijk dubbel feest.

Peuters in beweging  - VERVOLG -

Laatste nieuws over Ophemert
                  vindt u op 

www.ophemert.nl
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Zondag 3 juli was om 15.00 uur een prachtige Roofvogelshow van Uil-Topia
uit Culemborg. 3 Dames gaven een geweldige show met een goede uitleg
over de roofvogels. Wat een grote opkomst het schoolplein was goed gevuld 
door jong en oud. De roofvogels vlogen over het schoolplein en er waren ook 
kinderen die een vogel op hun arm kregen en zo de vogel naar de andere kant 
van het schoolplein vloog. Wat een ervaring was dat. 
Ook was er een kleurwedstrijd en er was een echte jury die de kleurplaten 
beoordeelde en wat hadden zij het moeilijk.
Maar Ans van Ooijen en Wim van Driel zijn er toch uit gekomen.

Dit zijn de winnaars:
Groep 0-5 jaar  Jesse
Groep 6-8 jaar  Tsjip
Groep 9-12 jaar  Naomie
Gefeliciteerd met jullie mooie prijs.
En na afloop van de show kregen alle kinderen een ijsje.
Ook was er een terras achter het Kulturhus waar na afloop nog even werd 
geborreld alle tafeltjes waren bezet. Wat een gezelligheid was er.
Hopelijk zien we U alleen zeker ook bij een volgend programma.

  

Op naar de volgende activiteiten:
23 september:  Fiets/puzzeltocht met lekkere prijzen
22 oktober:  Dansavond met live muziek uit Top2000 van Just M 
28 oktober:  Halloween voor de jeugd
19 november:  Stand up Comedian avond
17 december:  Winterfeest in samenwerking met Eutopia
 
Tot ziens op 1 van deze avonden.
Team activiteitengroep HuisOpHemert

HuisOpHemert
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Seizoen 2022/ 2023
De mannen van het onderhoud hebben ook deze zomer weer hard 
gewerkt, de velden liggen er strak bij. De trainingen zijn half augustus 
begonnen, de eerste wedstrijden zijn al gespeeld. Dit seizoen voetballen we met 
12 teams: 6 senioren elftallen waarvan 2 vrouwen 7x7 teams (spelen vrijdagavond 
competitie) en 6 jeugdteams. 

Jumbo Ballenactie
Van 22 augustus t/m 18 september 
organiseert Jumbo een ballenactie. 
Met deze actie kan je ballen doneren 
aan ‘jouw’ club. Met deze leuke actie 
hopen we weer  veel ‘ballen’ te mogen 
ontvangen. VVO sponseren kan via 
www.ballenactie.nl/vvophemert alvast 
bedankt!

RaboClubSupport 
Ook dit jaar doet VVO mee met de RaboClubSupport actie. Jij bepaalt met jouw stem 
welke club of stichting een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is 
geld waard!

Van maandag 5 t/m dinsdag 27 september kan je als Rabobank lid jouw stem 
uitbrengen in de Rabo app of online. Hopelijk kunnen we ook op jouw stem rekenen! 

NOC*NSF Nationale Sportweek
Dit jaar doen we in de week van 16 – 25 september weer mee met de NOC*NSF 
Nationale Sportweek. In deze week mag iedereen vrijblijvend meetrainen bij onze 
club. Graag even aanmelden via info@vvophemert.nl zodat we je de juiste informatie 
kunnen geven.

Pupil van de week
Met de start van de competitie zoeken we weer jeugdspelers die graag de aftrap van 
de thuiswedstrijd van het eerste willen doen. Een hele leuke, stoere beleving waarin 
je als kind even ‘speler’ van ons 1e mag zijn 😊😊. Meld je aan via info@vvophemert.nl,
meer info volgt aansluitend. 

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes, dames/ heren, jong/ oud (vanaf 4 jaar) zijn van harte 
welkom! Voor meer info/ vragen/ aanmelden voor een proeftraining stuur een mail 
naar. info@vvophemert.nl.

V.V.OPHEMERT
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Agenda
22 augustus t/m 18 september: Jumbo ballenactie.
5 t/m 27 september: RaboClubSupport.
16 t/m 25 september: deelname aan de NOC*NSF Nationale Sportweek. 
1 t/m 9 oktober: Week van de Scheidsrechter.

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

V.V.OPHEMERT - vervolg -

Nieuwe activiteiten Levend landschap Ophemert
Vlinderroute medio september
De afgelopen zomermaanden is het bij Levend Landschap Ophemert geen 
komkommertijd geweest maar vlindertijd. Dankzij Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland hebben we nu twee mooie branders kunnen aanschaffen om nieuwe 
wandelroutes uit te zetten. En daar zijn we al hard mee bezig geweest. In september 
hopen we een vlinderroute af te hebben geïnspireerd door een ingezonden gedicht 
van een dorpsgenoot. De wandelroute start op dezelfde plek als de vorige namelijk 
op de Griendesteeg, bij restaurant het Dijkhuis de dijk af en dan de eerste weg links. 
De route is ongeveer 1 kilometer lang. Ook inspiratie of een leuk idee voor een 
wandelroute mail naar levendlandschapophemert@gmail.com

Lezing over wereld van de vlinder en planten en zadenruil 17 september
Naast de vlinderroute hebben we nog meer ‘vlinder-activiteiten’ . We hebben 
contact gezocht met een van onze dorpsbewoners Albert Vliegenthart, ecoloog en 
werkzaam bij de Vlinderstichting, hij gaat ons meenemen in de wereld van de vlinder. 
Graag nodigen we u dan ook uit voor een lezing op zaterdag 17 september om 14.00 
uur in Huis Ophemert. Voorafgaand aan de lezing willen we dan graag weer, op veler 
verzoek, de tweede zaden- en plantenruil organiseren. Ook dit keer kan iedereen de 
verzamelde planten en zaden uit eigen tuin met elkaar ruilen om zo nog meer kleur 
in de eigenlijk tuin te creëren. U bent vanaf 12.30 uur op het schoolplein van de Prins 
Willem Alexander school in Ophemert welkom. 

We houden u naast onze nieuwsberichten in ’t Hemerskrantje ook op de hoogte door 
de agenda in te vullen op de site van Ophemert: Ophemert.nl

Overige ontwikkelingen
Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen: Zo gaan we binnenkort kijken of we 
een dorpsmoestuin kunnen opstarten in ons dorp. We hebben een aantal locaties op 

Levend landschap Ophemert



het oog en hopen daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. Interesse om mee 
te doen, als vrijwilliger, kan aangegeven worden op 17 september of door een mail te 
sturen naar levendlanschapophemert@gmail.com

Verder zijn Patricia en Hans naar de bijeenkomst van Staatsbosbeheer geweest op 
7 juli met betrekking tot de Steendert. Staatsbosbeheer wilde met de gebruikers 
en omwonende van dit gebied in gesprek over de mogelijke ontwikkelingen. We 
konden onze wensen kenbaar maken en deze worden meegenomen in een mogelijk 
op te zetten plan. We houden u van de voortgang op de hoogte.

Tevens goed om te weten dat ook IVN (instituut voor natuureducatie) met 
enige regelmaat activiteiten organiseert in onze regio zoals 25 september een 
wandelexcursie in de Heesseltsche uitwaarden, u kunt dit terugvinden op: https://
www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe

Meer weten over Levend Landschap Ophemert bezoek onze website www.
landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-ophemert.nl

met vriendelijke groet leden van LLO

Levend landschap Ophemert - vervolg -
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OV-ambassadeurs geven uitleg over het openbaar vervoer aan iedereen voor wie 
reizen met het openbaar vervoer niet vanzelfsprekend is. En aan mensen met vragen 
over specifieke vragen over het gebruik van het openbaar vervoer. Vragen over de 
OV-chipkaart komen veel voor en ook over het uitstippelen van een reis en het reizen 
met korting wordt veel gevraagd. Mensen kunnen uitleg krijgen over de kaartauto-
maat, een routeplanner en het in-en uitchecken.

OV-ambassadeurs zijn er voor deze en andere vragen en maken hiermee de mensen 
wegwijs in het reizen met het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs zijn werkzaam 
in de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland.

Een stukje bevestiging, dat had ik net even nodig! Samen met de alleraardigste 
OV-ambassadeur de informatie die ik had opgezocht doorgelopen. Marjan, 70 jaar
Naast informatieve activiteiten in groepsverband of individueel, kunnen mensen ook 
ervaren hoe het is om met het openbaar vervoer te reizen. Dit door in kleine groepen 
samen met een OV-ambassadeur daadwerkelijk te reizen en uitgebreid op het stati-
on te zien waar de informatie te vinden is en hoe een kaartautomaat werkt.

Ongeveer 40 OV-ambassadeurs werken in kleine regioteams met verschillende activi-
teiten. Deze activiteiten worden samen met de projectmedewerkers vorm gegeven.

Als OV-ambassadeur krijgt u training, ondersteuning en begeleiding. We organiseren 
terugkomdagen waarin alle OV-ambassadeurs hun kennis en ervaringen kunnen 
delen en waar u op de hoogte wordt gehouden van recente ontwikkelingen.

U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u wilt besteden als OV-ambassadeur. Als richtlijn 
geldt een minimum tijdsbesteding van 2 dagdelen per maand. OV-ambassadeur is 
een vrijwilligersfunctie, uiteraard worden reis- en overige kosten vergoed. 

Mogen we u als nieuwe collega begroeten?

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via ov-ambassa-
deur@ervaarhetov.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 038 – 45 40 130. 
We staan u graag te woord.

T 038 - 45 40 130
E ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
W www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Ervaar het OV is een samenwerkingsverband van de pro-
vincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, Arriva, Breng, 
Connexxion, Keolis, OV regio IJsselmond en RRReis.

Word OV-ambassadeur!



10-11 september  Open Monumentendag – St Maartenskerk
13 september   Spelletjesavond in Huis op Hemert
14 september   Kidskookclub
17-18 september  WaardArt Open Atelierroute – eerste weekend
21 september   Restaurette Kom d’rin
21-22 september  Informatiebijeenkomst Dijkverzwaring door Mekante Diek
23 september   Fietspuzzeltocht en café avond in Huis op Hemert
25-25 september  WaardArt Open Atelierroute – tweede weekend
5 october   60+ Soos in de Torenhof
6 october   Koffieochtend in Huis op Hemert
11 october   Spelletjesavond in Huis op Hemert
19 october   Restaurette Kom d’rin
22 october   Coverband “Just M” in Huis op Hemert
2 november   60+ Soos in de Torenhof
3 november   Koffieochtend in Huis op Hemert
8 november   Spelletjesavond in Huis op Hemert
9 november   Kidskookclub
13 november   Muziek met Ontmoeting in de St Maartenskerk

Ga naar ophemert.nl voor meer informatie over deze en andere activiteiten.
Wil je ook een activiteit vermelden op de dorpsagenda? Meld het aan op ophemert.nl

Hoogtepunten uit de
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Dat willen we natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. We hebben al die jaren 
geprobeerd zo onbekend mogelijk te 
blijven in onze dorpen. Zodat we tegen 
eenieder konden zeggen die dat vroeg: “U 
kunt gerust lid worden, we zijn toch niet 
groot te krijgen”

Maar nu hebben we onze feestcommissie gevraagd om voor ons een leuk 
programma te bedenken.

Op 30 september 2022 hebben we een feestavond in Huis Ophemert. 
We zoeken onze talenten altijd in onze omgeving. Zelfs voor deze bijzondere 
gebeurtenis. Voor ons zal die avond optreden Manon Kroeze uit Varik.
Zij is zangeres en cabaretière en trad al op in Utrecht, Tilburg, Tuil, Neerijnen, Den 
Bosch Eindhoven, enz.
Dit is een avond voor onze leden. Maar wij verwachten dat er nog wel enige plaatsen 
vrij blijven voor mensen die nog geen lid zijn, maar wel kennis willen maken met ons 
clubje. Deze mensen kunnen zich tot 22 september opgeven bij alex@olzheim.nl. 
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, hebben we besloten dat wie het eerst 
komt, het eerst maalt. 

U hoort dan zsm van ons of u tot de gelukkigen behoort die deze speciale 
gebeurtenis bij kunnen wonen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur TAVENU

Op deze pagina ook:
een historische foto uit het dorp
en een gemeentelijk 
document over een 
bijeenkomst in cafe TAVENU 
in 1939 waaruit mag blijken 
dat er toen ook al grote 
problemen waren in de 
agrarische sector.

Tavenu 25 jaar !



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. 

Buurtpreventie Ophemert
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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. 

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

-vervolg-
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Inmiddels bent u waarschijnlijk na uw vakantie alweer aan het werk, maar we hopen dat 
iedereen heeft kunnen genieten van de vakantie. In eigen land, of elders. Op de meeste 
plaatsen heeft de zon uitbundig geschenen, dus daarvoor hoefde u niet ver te gaan. 
Tijd om weer vooruit te kijken. Naar een nieuw kerkelijk jaar, welke we starten op 
zondag 4 september met de startzondag.

Startzondag
Het jaarthema voor 2022-2023 is: ‘Aan tafel!’ Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel 
van verbinding
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden 
ruimhartig uitgenodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen 
het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar 
met andere oren horen en met andere ogen zien. U bent allen welkom om deze dienst 
mee te vieren. Ook wordt in deze dienst een feestje gevierd. Onze dominee heeft haar 
intreding gedaan in corona tijd, en we konden dat niet uitbundig vieren. Dat doen we 
nu wel. Vrienden en familie van de dominee zijn uitgenodigd, en u ook! Aanvang van de 
dienst is om 10.00uur. 

Na de dienst zullen we met elkaar aan tafel gaan, en genieten van een hapje en een 
drankje. 

Open Monumentendag 2022
Zaterdag 10 september (van 10.00 – 16.00 uur) & zondag 11 september (van 
12.00 - 16.00 uur) is de Sint Maartenskerk geopend in het kader van de Open 
Monumentendag 2022. We nodigen u van harte uit om de Kerk, koor en toren op eigen 
gelegenheid te komen bezichtigen.

Bezichtig de oude graven in en rond de kerk. De rouwborden in de kerk zijn  

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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honderden jaren oud, daaraan kan je zien welke 
notabele mensen destijds in Ophemert en 
Zennewijnen woonden. Ook dit jaar zal er
 weer een boekenmarkt plaatsvinden in de 
koor van de kerk.

Neem gerust een kijkje en koop een fijn leesboek.

Vergeet vooral niet de toren (op eigen risico) te beklimmen 
waar u eenmaal boven kunt genieten van het prachtige 
uitzicht over Ophemert en Zennewijnen, Tiel, de Waal, Betuwe 
en het land van Maas en Waal. Eenmaal weer op de begane 
grond, kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met 
wat lekkers (tegen een kleine vergoeding) en limonade voor de 
kinderen, uitrusten. Dit alles omlijst met orgelmuziek van het 
meer dan 200 jaar oude orgel dat onze kerk rijk is.
De toegang is gratis, echter een bijdrage in de onkosten stellen 
we zeer op prijs. Uw donatie kunt u achter laten in de bus bij de 
uitgang.

Muziek met ontmoeting 
Zondag 13 November  - Aanvang 14:30 uur
(kerk is open om 14:00 uur)

Na succesvolle eerste edities in 2018 en 2019, wordt er dit jaar weer een nieuw concert 
georganiseerd. Zowel klassieke als populaire muziek komt aan bod. We nodigen u 
uit om te komen genieten van mooie muziek; het wordt een middag vol muzikale 
ontspanning!
Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en een hapje. 
Toegang: € 10,= (contant) incl. koffie en thee met wat lekkers, kinderen t/m 12 jaar gratis 
toegang.
Kaarten kunt u vooraf per mail reserveren muziekophemert@gmail.com en tevens het 
totaalbedrag over te maken naar rekeningnr. NL33RABO0145908704 tnv. J.P. Neeteson 
ovv. concert Ophemert, uw
naam en het aantal kaarten. Deze liggen dan 13 november voor u klaar bij de ingang 
van de kerk. Vrijwillige donaties worden op prijs gesteld.

DE VOLGENDE MUSICI LEVEREN EEN BIJDRAGE:
Gonny van Heugten, zang
Marie-Thérèse Swelsen, zang
Marjan Fey, piano en orgel
Bert van den Brink, musicus
Jan Neeteson, orgel

Voor meer informatie: muziekophemert@gmail.com

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Muziek in de diensten:
Ook al is het nog wat verder in het jaar, toch willen we u vast 
informeren over een aantal bijzondere diensten in de kerk:
Op zondag 23 oktober zal Gospelgroep Ichtus haar medewerking 
verlenen aan de kerkdienst. Gospelgroep Ichtus is een warme en 
betrokken groep mensen , die al ruim 35 jaar vol passie over het 
geloof zingt. Ze hebben zo’n 35 enthousiaste leden van 15 jaar en 
ouder. Ze zingen zowel Engelse- als Nederlandstalige gospelmuziek. 
Ze worden begeleid door dirigent Menno Albers . De eigen 
begeleidingsband bestaat momenteel uit een pianist, een bassist en 
een drummer. Deze dienst wordt geleid door Ds. Evelijne Swinkels-
Braaksma en het thema is vallen en opstaan. De dienst begint om 
10.00 uur

In de laatste dienst van het kerkelijk jaar , op zondag 20 
november zal het koor La Rosa zingen . La Rosa is een 
vrouwenkoor, en zij zingen een gevarieerd meerstemmig 
repertoire van klassieke tot lichte muziek, begeleid 
op de piano. Gonnie van Heugten is hun dirigent, en 
ze repeteren elke twee weken in de St Maartenskerk 
in Ophemert. Ook deze dienst wordt geleid door Ds. 
Evelijne swinkels-Braaksma. Aanvang 10.00uur.

Harmonie Euphonia Ophemert speelt mee in de 
kerstnachtdienst, om 22.30 uur op 24 december. Deze 
harmonie is afkomstig uit ons eigen dorp Ophemert, en 
bestaat uit een groep enthousiaste leden welke het leuk 
vinden om muziek te maken met elkaar. Ook op andere 
evenementen in ons dorp zijn ze van de partij, zoals tijdens 
de koningsdag optocht of in Huis Ophemert met kerst. Ds. 
Evelijne Swinkels-Braaksma zal deze dienst voorgaan. 

Op eerste kerstdag, in de ochtenddienst om 
10.00 uur zal Ds. Christien van Harten uit Deil 
ons voorgaan. Muzikale medewerking wordt dan 
verzorgd door de Christelijke Band 4-tune. 

Deze band is inmiddels bekend in onze kerk. 4Tune is een allround coverband die 
muziek verzorgt voor alle gelegenheden. De live optredens doen we standaard met 2 
zangeressen, piano en percussie/drums .Met veel enthousiasme en plezier geven zij een 
mooie en sprankelende muzikale invulling om van iedere muzikale gelegenheid iets 
bijzonders te maken! 

Oproep leesgroep
Elke dienst worden er in onze kerk lezingen gehouden. Deze schriftlezingen worden 
uitgezocht door de voorganger, passend bij het thema van de dienst, en komen 
(voornamelijk) uit de bijbel.
Voor de diensten waarin Ds. Evelijne voorgaat zijn we op zoek naar mensen die deze 

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-





- 45 -

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 6 van 2022 is: 30 oktober 2022 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

lezingen willen verzorgen. Dat houdt in dat je in de kerkdienst op zondag ochtend een
lezing voorleest aan de gemeente. Houd je van lezen en voorlezen, en schroom je 
niet om dit voor een groep te doen, heb je een heldere stem en kan je dit rustig en 
duidelijk? Dan horen we dit graag. Aanmelden kan bij de dominee: evelijnebraaksma@
hotmail.nl

Zangavond
Op dinsdag 20 september willen we weer met elkaar een zangavond houden. Deze keer 
is het thema Zaaien en Oogsten. Heeft u ook een lied uit het liedboek wat u mooi vindt 
in dit thema ? 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

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 vieren, ook als u geen 
lid bent van onze gemeente. Onze deur staat open voor iedereen die hier behoefte aan 
heeft. Dit geld vanzelfsprekend ook voor alle activiteiten die worden georganiseerd. 
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
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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



        ____________ 

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 


