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Redactie:   Contactpersonen
A.G.O.   Monique de Jongh
Euphonia Dik van Beest
HWOZ historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan 
Kerkenraad Angelique Bos 
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Henk Helderton
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comité Ophemert Ineke van de Westeringh
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik“ Marianne Crombach
Restaurette Ben van Geene
Seniorencomité Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Peter Albarda
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act. com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Ria Vermeulen
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water-Timmer
60+ soos Riet van Meeteren

Informatie: 
Redactie 
-  Ben Groven 
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
- Angelique Bos
M.Bos-q4c@kpnplanet.nl

Adverteren 
-  Wim van Driel
w.van.driel21@kpnplanet.nl
- Lieke de Bie
liekeannemarijke@hotmail.com

Oplage: 
 850 exemplaren gratis 
verspreid in Ophemert 
en Zennewijnen alsmede 
onder de verenigingsleden.

Kopij:
De kopij wordt 
opgenomen buiten de 
verantwoordelijkheid 
van de redactie.

Hèmers Krantje:
 Het Hèmers Krantje is 
een informatie bulletin van 
alle verenigingen, clubs en 
instanties uit Ophemert en 
Zennewijnen. Met dank aan 
alle adverteerders.

Advertentiekosten (excl. BTW):
Zwart/wit  Kleur (alleen heel A5) Per nummer
1/2 A5 € 12,50 1 jaar  (6x) € 60,- 
1/1 A5 € 25,- 
Middenblad € 27,50  

Data 2013: 
 Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal vóór
1 24 januari 11 januari
2 18 april 5 april
3 22 mei 17 mei
4 25 juli 12 juli
5 26 september 13 september
6 28 november 15 november

Editie 6, december 2012
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Geven en Ontvangen, de gebeurtenissen in de maand december. Ook dit 
jaar schijnen we weer heel veel te hebben gekocht voor Sinterklaas. Niet 
voor onszelf, maar voor gezinsleden, vrienden, familie..... En we genieten 
er doorgaans heel veel van, die glinsterende kinderogen, de glunderende 
gezichten bij het ontwaren van een surprise en het gelach bij het lezen van 
het gedicht. Het plezier van te voren..... Het is een hele drukte altijd, maar 
het verbindt, het is geheimzinnig en het doet de herfstkou vergeten. 
Hoewel, als je  door de winkelstraten loopt met waaiende paraplu, koude 
regen in het gezicht, natte en koude voeten! Het moet wel héél gezellig zijn 
op Sinterklaasavond om dat weer te vergeten. Tsja, en altijd is die 
ondergrond van de herinnering aan mensen, die het NIET gezellig hebben. 
Die niemand hebben om een cadeautje te geven, een gedicht voor te 
schrijven. Dat hoeft natuurlijk niet: er zijn mogelijkheden genoeg om 
samen te zijn in ons dorp. We hebben zoveel clubs hier en bijna alle 'doen 
er wel iets aan'. Maar dan moet je er iets meer moeite voor doen, het zelf 
opzoeken en dat heb je niet als je in een groot gezin woont. Daar komt 
Sinterklaas natúúrlijk vanzelf op de chocolademelk.

En dan hebben we nog Kerst. Vele mensen doen 'Amerikaans' en geven 
cadeautjes met Kerst aan elkaar. Dus de winkels zijn nog niet klaar;  er 
komt nog een hele drukte op ze af! Wat jammer is, met Kerst, dat dan de 
gedichten en surprises (fopkadootjes) achterwege blijven. Of is dat juist de 
opzet? Hebben we zo'n moeite met die creativiteit? 

Sommige mensen genieten van de maand december juist omdát er veel 
creativiteit getoond kan worden. Niet alleen voor Sinterklaas of voor het 
verzinnen van de kerstcadeautjes . Ook het versieren van de kerstboom en 
de kamer kan elk jaar anders. En kerstkaarten maken, wat een feest! 
Eigenlijk zouden we de hele maand december vrij moeten hebben om 
lekker te kunnen knutselen, schrijven en zingen en samen zijn. Goed idee, 
maar dan moeten we in januari wel héél hard werken om weer op tijd aan 
de lente te kunnen beginnen!

Wiewe

HèMERSEN



 
Kerstbomen 
Vanaf donderdag 6 december  
starten wij weer met de verkoop     
van kerstbomen. 
div.soorten zoals, nordman, amorika, 
blauwspar, zilverspar, kegelboompjes, enz. 
 

Openingstijden, 
Maandag- dinsdag   9.00 uur tot 16.00 uur. 
Woensdag    9.00 uur tot 18.00 uur. 
Donderdag    9.00 uur tot 16.00 uur. 
Vrijdag – zaterdag   9.00 uur tot 18.00 uur. 
Ook voor extra grote bomen kunt u bij ons terecht. 
 

Schaatsen slijpen 
Zal het dit jaar weer gaan gebeuren dat we op 
natuurijs kunnen schaatsen. Laat dan op tijd uw 
schaatsen slijpen. € 7,50 per paar. 
 
Wij slijpen kunstschaatsen, ijshockeyschaatsen en noren div. 
rondingen. 
 
Fam. van Kuijlenborg    
Weverstraat 15  Ophemert 
Tel.nr 0344-571388 



7

Hallo allemaal!!! 

Het jaar is al bijna weer voorbij!
Maar oh, wat was het weer een leuk 
Jeugdsoosjaar. Kinderbingo’s, film met 
popcorn, knutselen, sport & spel, de 
dropping in het donker en natuurlijk Het 
Grote Sinterklaasfeest. 

23 november – HET GROTE SINTERKLAASFEEST
Samen met de Activiteitencommissie heeft de Jeugdsoos ook dit jaar het 
Grote Sinterklaasfeest georganiseerd. Het feest dat ieder jaar groter lijkt te 
worden. Voor de winnaars van de tekeningen en de playbackshow zie 
verderop.

Weten jullie nog van vorig jaar!

14 december- crea-activiteit, Kerstbakje maken
We gaan samen met alle kinderen die daar zin in hebben een kerstbakje 
maken. Dat wordt dus heel gezellig knutselen. We hopen dat er veel 
moeders en oma mee komen helpen!

Vrijdag 11 januari 2013 - Kinderbingo
Ondertussen een begrip bij de jeugd, de kinderbingo, voor alle kinderen 
van klein tot groot. Wie wint deze keer het mobieltje!! Vergeet niet een pen 
of potlood mee te nemen.

Vrijdag 8 februari 2013 – Carnavalsverrassing
We gaan met z’n allen vast oefenen voor het carnaval! Jullie komen toch 
allemaal ook?
Let op de briefjes die via school verspreid zullen worden.

Alle activiteiten vinden plaats op Sportpark Kapelhof en de toegang is vrij!

Wij wensen iedereen leuke feestdagen, een hele fijne vakantie en een 
geweldig 2013 toe!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over 
één of meerdere activiteiten? Mail dan naar e.helderton@upcmail.nl.
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SINTERKLAASFEEST 23 november 2012

Alle foto’s kunt u vinden op www.vvophemert.nl

Sinterklaas en zijn pieten werden op het kasteel ontvangen door onze eigen 
Babette en heel veel kinderen. Voorzien van lampionnen zette de optocht 
zich met Sinterklaas in een echte cabrio met chauffeur achter de Blaaskapel 
Windkracht 10 naar de Sportkantine. Daar werd Sinterklaas ontvangen door 
voorzitter Wouter en startte Discopiet het grote feest. Het was weer heel erg 
druk en gezellig.

Uitslag van de kleurwedstrijd
De mooiste tekeningen kwamen dit jaar van Danica Streppel bij de 
categorie t/m 5 jaar, Rick Stap t/m 7 jaar, Sanne Vissers t/m 9 jaar en Nick 
van Wamel t/m 12 jaar.
Natuurlijk kregen ze een echte prijs van Sinterklaas.

Uitslag van de playbackshow
Helaas waren er een paar zieken, die hopelijk allemaal weer opgeknapt zijn. 
Er waren 11 geweldige acts en alle kinderen hebben een medaille gehad. 
Helaas ging het bij het uitreiken van de beker van de onderbouw niet 
helemaal goed. Gelukkig had Sinterklaas nog een bezoek op school gepland 
en kon hij het weer rechtbreien. Bij de onderbouw is de playbackshow 
gewonnen door Marieke van Leeuwen, Amber van Eldik en Nina Smits, met 
de act JSF Party!



LOONBEDRIJF  H.VALKIS

Het adres voor: 

o  Hooi

o  Stro

o  Machinehandel

o  Openhaardhout

o  Minikraan werkzaamheden

o  En meer

Hermoesestraat 4 
4062PP Zennewijnen
0344 652225
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Sanne Vissers, Sanne van Driel, Iris Buter, Baukje van Kuilenburg en Femke 
Janssen wonnen voor de bovenbouw met een flitsende show bij het 
nummer Hallo wereld van Kinderen voor Kinderen.

Heel veel vrijwilligers en bedrijven hebben dit grote feest mogelijk gemaakt. 
Speciaal bedanken wij:
•	 De	heer	en	mevrouw	van	Dedem	van	Kasteel	Ophemert
•	 Martin	van	Eck	voor	het	professionele	Licht	en	Geluid.
•	 Tina	van	Weerden
•	 Emté	Tiel
•	 Electroworld	Ton
•	 Fruitbedrijf	van	Dijk
•	 Het	Torenhofje

SINTERKLAASFEEST 
VERVOLG
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60+ SOOS OPHEMERT

Beste mensen,

7 november hadden we een middag verzorgd door Ab van Lith. Hij kwam 
vertellen over nieuw en oud geld. Geld is een betaalmiddel waar niemand 
buiten kan. We zagen de series munten van de koninginnen Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix. De vierkante stuiver van vroeger is mooier als een 
ronde. Na de oorlog was er een papieren gulden. Ook de eerste 
euromunten kregen we te zien. De euro is in 2002 in 12 landen ingevoerd, 
maar de munten moesten op dat moment natuurlijk klaar liggen. De eerste 
series zijn dan ook uit 1999 en 2000. Ook de papieren bankbiljetten van 5, 
10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro werden bekeken. Wist u dat u aan de 
letter voor het serienummer kunt zien waar het bankbiljet vandaan komt?  
Ab van Lith kan er heel goed over vertellen. Het was een leerzame én 
gezellige middag.

5 december hebben we Sinterklaas en zijn knechten. 
Mevrouw Olga de Boer komt over hen vertellen. Als u dit boekje leest is 
deze middag al geweest.

Woensdag 9 januari (de tweede woensdag van de maand) is onze 
nieuwjaarsontmoeting met warme maaltijd. Aanvang 11.00 uur. We 
eindigen deze middag om 16.00 uur.

Woensdag 6 februari: de verhuizing van de molen van Wadenoijen naar de 
Steendert.

Woensdag 6 maart. Assistentie en praktijkondersteuning.
Sonja van Heugten doktersassistente van de huisartsenpraktijk Ophemert/
Passewaay komt vertellen over haar werk.

Woensdag 3 april komt de heer Ruud van Zuilen, direkteur van theater 
Agnietenhof, vertellen over zijn werk.

Maar zover zijn we nog niet. Eerst krijgen we nog een drukke maand. Wij 
wensen iedereen: 

Plezierige Feestdagen en een goede jaarwisseling!

De hartelijke groeten van,
Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika.



             www.electroworldton.nl 

 Akkersestraat 4  -  4061 BH  -  Ophemert  -  0344-651611 

Electroworld Ton uw adres in de regio voor : 

* LED - LCD - Plasma - 3D 
* Homecinema -  Bluray 
* Kleinhuishoudelijk 
* Witgoed (Inbouw) 
* Computers 
* Eigen technische dienst 

Uitgeroepen tot beste dienstverlenende winkelformule van Nederland ! 

Officieel dealer van digitale tv aanbieders: 
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A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging 
Ophemert)

“HUIS OP HEMERT”:
Het doet ons goed te zien hoe de bouw verloopt! De gymzaal begint al 
aardig vorm te krijgen en het ziet er dan ook naar uit dat wij in januari/
februari 2013 al gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe gymzaal. Wij 
kunnen niet wachten!

NIEUW BESTUURSLID:
We hebben een nieuw bestuurslid. Haar naam is Claudia Essenburg, ze 
woont op Passewaay en sport al lange tijd met veel plezier in de Zumba 
groep. We zijn erg blij met haar komst. Er staat ons een drukke tijd te 
wachten dus genoeg te doen.

SPONSORACTIE:
De sponsoractie is nog in volle gang. Voor alle 
mensen die een varkentje “gewassen” hebben: 
Hartelijk bedankt! De opbrengst zullen wij gaan 
besteden aan de aanschaf van nieuwe materialen. Wij 
houden u op de hoogte.

PIETEN DANS/GYM SPEELPRET!
Ja hoor, het was weer eens zover.
Op donderdag 29 november mochten alle 
AGO kinderen in hun pietenpakken de 
schoolgymzaal en hal onveilig maken. Met 
Pakjes op het dak klimmen om deze in de 
schoorsteen te gooien, door de dakgoot 
lopen, lekker dansen, spelen en dollen, 
alles kon en mocht. Ook de eenwielergroep 
mocht hun geoefende kunstjes laten zien 
aan de pieten.

En wat een geluk dan ook dat ondanks 
deze drukke tijd de Sint toch nog 2 super 
leuke en ook nog sportieve Pieten met 
zakken vol pepernoten heeft langs 
gestuurd. 



Telefoon: 0344  65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

 Molenstraat 24, 4061 AC  Ophemert

 

Lichaamsbehandelingen, Klassieke- & Hot stone massage.

Gelaatsbehandeling & Huidverzorging.

Lanèche Beauty Innoventions Treatment & Courtin.

Vision All Day Suncare & Protection Zonproducten.

Puberhuidverzorging en Make-up.

Belt u gerust voor vragen of  om een afspraak te maken.

Kapelstraat 8  Ophemert   0344-631909    mace@salondolron.nl
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A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging 
Ophemert)  VERVOLG

Na 1 ½ uur pret werden de Pieten dan helaas maar met veel gegil 
uitgezwaaid. Om het einde te verzoeten kreeg ieder kind nog een mooi 
zakje met wat lekkers erin mee naar huis.

Pieten bedankt voor deze geslaagde middag.

UITVAL LESSEN OP DONDERDAG 20 DECEMBER:
In verband met de kerstviering op school gaan de 
lessen streetdance en powerboxing op donderdag 20 
december a.s. niet door.

LESSEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE:
Tijdens de kerstvakantie zijn er GEEN lessen. 
Vanaf maandag 7 januari 2013 starten wij weer met alle groepen.
 



PRAKTIJK VOOR COACHING
Psychotherapie en training Cortlever

www.psychotherapiebetuwe.info
Waalbandijk	31	•	4061	AL	Ophemert	•	Tel.	06	83	69	55	53
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A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging 
Ophemert)  VERVOLG

GELUKSWENSEN VOOR IEDEREEN:
Wij willen iedereen namens het bestuur van de AGO hele fijne en 
gezellige feestdagen wensen en hopen jullie allemaal weer te zien in het 
nieuwe jaar.

Denk bij de goede voornemens aan AGO! 
Kom lekker sporten, ook in 2013.
De lestijden vind u terug op onze website: www.agosport.nl

Zoek AGO en like ons op Facebook!

Voor meer informatie over AGO en de activiteiten kunt u kontakt 
opnemen met:
Voorzitter: Cleo Cornelissen telefoon: 0345-581401
Vice voorzitter:  Christina Claus telefoon: 651030
Secretaris: Marije de Goei telefoon: 06-22163164
Penningmeester: Miranda van Leeuwen telefoon: 651480
Algemeen bestuurslid: Monique de Jongh telefoon: 652183
Algemeen bestuurslid: Claudia Essenburg telefoon: 632471
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NBVP VROUWEN VAN NU

Zoals u ziet is onze naam veranderd in Vrouwen van Nu. Wij willen hiermee 
uitstralen dat onze vereniging ook met zijn tijd mee gaat. Ons logo is niet 
veranderd, alleen qua kleur, maar dat is hier niet mogelijk.
Eind november hebben wij onze Sinterklaasavond gevierd met bijna al onze 
leden. Het was de eerste keer sinds lange tijd dat hier weer aandacht aan 
werd geschonken, maar gezien de reakties zal het zeker niet de laatste keer 
zijn. Er kwam zelfs nog een Zwarte Piet op bezoek, die natuurlijk zijn 
pepernoten had meegenomen. We hebben het Sinterklaasspel gespeeld met 
hier en daar een kleine aanpassing van de spelregels. Na afloop was er nog 
heerlijke Gluhwein en sap, waarna een ieder naar huis ging met 2 kadootjes.

De avond samen met Maranatha was weer zeer geslaagd. Een medewerker 
van de Paay uit Beesd kwam ons vertellen over uilen en we kregen ook de 
kans om de door hem meegebrachte uilen uitgebreid te bewonderen. 
Ondanks dat diverse leden van beide verenigingen deze uilen al eens gezien 
hadden, blijven het toch prachtige dieren met hun wijze uitstraling.

Onze laatste avond van dit jaar staat in het teken van de Kerst. Wij willen op 
17 december samen met onze leden hier aandacht  aan schenken. Deze 
avond zal mede door enkele leden van de Kerstcommissie verzorgd worden. 
Op het moment van dit schrijven is hier verder nog niets over bekend.
In het nieuwe jaar beginnen wij zoals gebruikelijk is weer met onze 
algemene ledenvergadering en wel op maandag 28 januari 2013.

Tot slot wil ik, namens ons bestuur,  iedereen Fijne Feestdagen toewensen 
en hopen er samen weer een fijn jaar van de maken.

Ria Vermeulen, Vrouwen van Nu afd. Ophemert.

AFDELING OPHEMERT



Kasteel Ophemert
Heerlijkheid in de Betuwe

Nieuw verschenen prachtig boek over 
het kasteel van Ophemert.

De schrijver Paul Welling doet in meer 
dan 100 pagina’s de gehele bewonings- 
en bouwgeschiedenis van het kasteel 
Ophemert vanaf de stichting tot aan 
het jaar 2011 uit de doeken. 
Het fraai vormgegeven boek bevat vele 
illustraties veelal in kleur en verder 
plattegronden, tabellen en een index.

Dat alles kost slechts 24 euro en is verkrijgbaar bij:

•  Troefmarkt Bas van Ooijen, Molenstraat 16 in Ophemert.
•  Uitgeverij De Vorl, Lutterveldsestraat 17, 4012 DD Kerk-Avezaath 

Tel. 0344 661963 of mail naar ahoutkoop@gmail.com
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KULTURHUS OPHEMERT 
ACTUALITEITEN "HUIS OP HEMERT" (KULTURUS) 

Open dag
Op zaterdag 10 november jl. konden inwoners van Ophemert en andere 
belangstellenden voor het eerst een kijkje nemen in het “Huis op Hemert“. 
De opkomst was nog groter dan verwacht en er waren veel enthousiaste 
geluiden te horen! De positieve reacties hadden met name betrekking op de 
vele mogelijkheden van de multifunctionele ruimtes in het kulturhusgedeelte 
en de indeling en het uitzicht van de bovengelegen appartementen. 
Overigens is er ook één kritiekpunt door enkele bezoekers aangegeven; deze 
heeft betrekking op het aantal parkeerplaatsen. Men verwacht dat straks zal 
blijken dat er (veel) te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. In dit kader geldt 
dat de gemeente volgens de wettelijke norm voldoende parkeerplaatsen zal 
realiseren. Dit is natuurlijk geen garantie dat dit in de Ophemertse praktijk 
ook voldoende zal zijn. De beheerstichting zal zich maximaal blijven 
inspannen om samen met de gemeente de parkeerfaciliteiten zoveel als 
mogelijk te optimaliseren.
Kon u er niet bij zijn op de open dag? Dan is er goed nieuws te melden. 
Begin volgend jaar, als het gebouw is opgeleverd door de aannemer, zal 
opnieuw een open dag worden georganiseerd voor het kulturhusgedeelte. 
Meer informatie volgt te zijner tijd.

Info-avond voor toekomstige gebruikers
De afgelopen periode zijn veel één-op-één gesprekken gevoerd tussen 
vertegenwoordigers van de beheerstichting van “Huis op Hemert” en 
afgevaardigden van de verenigingen/instellingen die in de toekomst het 
kulturhus zullen gaan gebruiken. Denk aan overleg met vaste gebruikers 
zoals de AGO, STMR, SZR, BSO, Bibliotheek, etc. Maar ook met potentiële 
incidentele gebruikers zijn gesprekken gevoerd, zoals de toneelvereniging, 
Vrouwen van Nu, Motorsportvereniging, 60+soos, etc.
Op donderdagavond 22 november jl. is een gezamenlijke info-bijeenkomst 
georganiseerd, waarbij alle vaste en incidentele gebruikers waren 
uitgenodigd. Tijdens deze avond is onder andere met elkaar gesproken over 
de inrichting en de programmering. Ook stond er een speeddate op het 
programma. In 4 rondes van 10 minuten hebben alle toekomstige 
gebruikers met elkaar kennis gemaakt en naar onderlinge verbinding 
gezocht. Hier zijn prachtige dingen uitgekomen waarvan we er eentje zullen 
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KULTURHUS OPHEMERT
VERVOLG - ACTUALITEITEN "HUIS OP HEMERT" (KULTURUS) 

uitlichten, namelijk de volgende. Een afgevaardigde van de buitenschoolse 
kinderopvang (BSO) doet de navolgende suggestie aan een afgevaardigde 
van de 60+ soos: “Als we straks met elkaar in hetzelfde gebouw zitten, dan 
kunnen we misschien de kinderen laten voorlezen aan de ouderen, of 
misschien kunnen handige 60+’ers de kinderen helpen met het maken van 
bijvoorbeeld vogelhuisjes.” Natuurlijk zijn er nog legio andere manieren van 
samenwerking mogelijk tussen toekomstige gebruikers, maar dit geeft een 
heel goed beeld waarvoor het “Huis op Hemert” is bedoeld, namelijk 
‘verbinden’ en ‘delen’!
Begin 2013 zal een 2e , c.q. vervolg info-bijeenkomst worden georganiseerd 
voor toekomstige gebruikers. Meer informatie volgt te zijner tijd. Was u als 
vereniging niet uitgenodigd voor de 1e bijeenkomst? Geef dit dan door aan 
de secretaris van de beheerstichting via het email-adres 
secretaris@kulturhus-ophemert.nl. Voor de volgende info-bijeenkomst 
ontvangt u dan automatisch een uitnodiging.

Toekomstig beheer “Huis op Hemert” (vacature ‘beheerder’)
Op dit moment wordt door de beheerstichting gewerkt aan een visie en 
nadere uitwerking van het toekomstig beheer van het “Huis op Hemert”. In 
dit proces zal ook gebruik worden gemaakt van de visie, ervaringen en 
feedback van potentiële gegadigden voor het beheer. De beheerstichting 
vindt het namelijk belangrijk dat van begin af aan ook maximale inbreng 
mogelijk is door de toekomstige beheerder(s). Reden waarom op dit 
moment officieel de vacature wordt opengesteld voor ‘beheerder’ van het 
“Huis op Hemert”. Meer informatie is vermeld in de advertentie elders in ’t 
Hemers Krantje. Deze advertentie zal ook worden geplaatst in het 
Nieuwsblad Geldermalsen.

Vacature penningmeester
Het wil helaas maar niet lukken om een penningmeester te vinden. Door de 
beheerstichting zijn de afgelopen periode diverse personen benaderd , maar 
deze hebben er tot nu toe allemaal van afgezien. De noodzaak om de 
vacature van penningmeester op te vullen, wordt echter steeds groter. 
Daarom doen wij hierbij nogmaals een oproep. Krijgt u een warm gevoel bij 
het concept van het “Huis op Hemert” en heeft u affiniteit met financiën? 
Dan is de functie van penningmeester misschien iets voor u. In de functie
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KULTURHUS OPHEMERT

VERVOLG - ACTUALITEITEN "HUIS OP HEMERT" (KULTURUS) 

BEHEERDER KULTURHUS (“HUIS OP HEMERT”)

kunt u zo nodig optimaal worden gefaciliteerd door professionele 
begeleiding, (aanvullende) opleiding, een gedegen boekhoudpakket 
(software), etc.

Alles wat u aan faciliteiten nodig heeft om de functie goed te kunnen 
vervullen, is in principe bespreekbaar. Overigens vervult u de functie, net als 
de andere leden van de beheerstichting, op vrijwillige basis. Voelt u de 
energie stromen? Reageer dan via het email-adres 
secretaris@kulturhus-ophemert.nl of neem contact op met een van de 
bestuursleden van de beheerstichting. U bent van harte welkom!

Over het Kulturhus
Op dit moment is het prachtige Kulturhus met de naam “Huis op Hemert” 
in Ophemert in aanbouw. Volgens planning zal het gebouw beging 2013 
worden opgeleverd. De bedenker van de naam “Huis op Hemert” heeft heel 
mooi verwoord waar het gebouw voor staat, namelijk het volgende:  een 
huis is bij uitstek een plek van ontmoeten, delen, gemeenschap en 
gemeenschapszin. Een huis is ook een plek waar iedere generatie thuis is, 
een plek waar veel kan en een plek die veel is. 

Het “Huis op Hemert” bestaat uit diverse ruimten op de begane grond die 
zijn bestemd om te sporten (sporthal), ontmoeten en delen 
(gemeenschappelijke ruimten, incl. horecagedeelte), feesten 
(evenementenhal), vergaderen (kantoorruimtes), etc. Deze ruimtes zijn 
allemaal flexibel te gebruiken en in te delen. Er is ook een aantal vaste 
gebruikers van het “Huis op Hemert”, zoals bijvoorbeeld de AGO, STMR, 
SZR, BSO, Bibliotheek, etc.

Op de 1e en 2e etage van het “Huis op Hemert” bevinden zich in totaal 10 
(zorg)appartementen. Deze woningen zijn via een aparte ingang, zowel via 
de trap als de lift, te bereiken.
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VERVOLG - BEHEERDER KULTURHUS (“HUIS OP HEMERT”)

De beheerdersfunctie
Alle activiteiten vinden plaats op de begane grond. Het is de bedoeling dat alle 
gebruikers ook gebruik kunnen maken van het centrale horecagedeelte.  Dit 
betekent dat zowel overdag alsook ’s-avonds een beheerder aanwezig dient te 
zijn voor het bemensen van het horecagedeelte, het fungeren als 
aanspreekpunt voor gebruikers en bezoekers en het ‘managen’ van de 
planning en het bezettingsrooster zodat de diverse ruimten optimaal worden 
benut. 

Kortom, eigenlijk zoeken we een schaap met vijf poten die zeer zelfstandig kan 
werken. Ondernemingsgeest, organisatietalent, accuratesse en 
representativiteit vinden wij belangrijke eigenschappen voor de toekomstige 
beheerder(s). Horecaervaring is een pré.

Werktijden en beloning
Dit is iets waar we nog geen concrete informatie over kunnen geven. De 
werktijden hangen af van de bezetting; deze is nog niet definitief bekend en is 
uiteraard altijd flexibel. We kunnen wel met zekerheid zeggen dat de 
werktijden onregelmatig zullen zijn, namelijk overdag, s’-avonds, door-de-
weeks en in het weekend. We hebben nog geen goed zicht op het totaal aantal 
gewenste ‘beheerdersuren’ per week. 

De beloning hang af van de invulling. Dit zou wat ons betreft kunnen op 
vrijwillige basis met een team van meer mensen maar ook andere 
mogelijkheden willen wij serieus in overweging nemen. Denk bijvoorbeeld aan 
een pachtconstructie of bepaalde beloningsafspraken. 

Procedure
Op dit moment wordt door ons gewerkt aan een visie en nadere uitwerking 
van het toekomstig beheer van het “Huis op Hemert”. In dit proces zal ook 
gebruik worden gemaakt van de visie, ervaringen en feedback van potentiële 
gegadigden voor het beheer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat van begin 
af aan ook maximale inbreng mogelijk is door de toekomstige beheerder(s). 
Reden waarom op dit moment officieel de vacature wordt opengesteld voor 
‘beheerder’ van het “Huis op Hemert”.
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Reageren
Hopelijk hebben wij uw belangstelling gewekt. Het is wat ons betreft niet 
nodig dat u een sollicitatiebrief schrijft. U kunt uw belangstelling ook 
mondeling, telefonisch of via email bij ons bekend maken. Wij nemen alle 
reacties serieus. Dit betekent dat wij u altijd zullen uitnodigen voor een 
gesprek op een nader te bepalen datum.
De enige voorwaarde die wij op voorhand stellen, is de volgende. Uw 
belangstelling/reactie dient voor 1 januari 2013 bij ons bekend te zijn. Begin 
januari zullen de gesprekken worden ingepland. Wij streven ernaar om voor 1 
februari 2013 een definitief besluit te nemen.
Uw belangstelling kan op de navolgende manieren bekend worden gemaakt:
Email: secretaris@kulturhus-ophemert.nl
Schriftelijk: “Huis op Hemert”, p/a Yellowstraat 3, 4061 BA te Ophemert

Mondeling/telefonisch: via een van de bestuursleden van de beheerstichting
- Hanny Kapelle (voorzitter): 0344 – 652133
- Linda Timmers (secretaris): 0344 – 607585
- Marit van der Helden:  0344 – 652433
- Betty van Ravenswaay:  0344 – 651509
- Wim van Driel:   0344 – 651540
- Henk Helderton:  06 – 30086582
- Anja van Wezel (De Kernen): 06 – 53439305

VADERDAGMARKT
Bruikbare spullen voor  de Vaderdagmarkt kunnen iedere laatste zaterdag van de 
maand tussen 10.00 en 11.00 uur bezorgd worden bij de familie Schelling 
Bredestraat 4 te Zennewijnen. Er is dan iemand van onze commissie aanwezig 
om de spullen in ontvangst te nemen. 
Mocht er tussentijds iets 
bijzonders zijn, wat  echt 
niet kan wachten tot die 
zaterdag dan kan men 
bellen naar Ina van 
Doesburg, tel 652123. 
Maar dit alleen bij hoge 
uitzondering. 
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Beste Hemersen, 

Het team van Restaurette “kom d’rin” wenst u allen, maar in het bijzonder 
de 55+sers, gezellige feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar 2013.
Wellicht komt u het komende jaar ook eens een keer de gezellige sfeer en de 
smakelijke maaltijden  proeven met een glaasje wijn erbij.
We hebben nog voldoende plaats voor nieuwe gasten.
U bent van harte welkom.

Het menu van 19 DECEMBER a.s is als volgt:
  championpasteitje
  cordon bleu
  aardappelcroquetjes
  erwten en wortelen
  gestoofde peertjes
  ijs
16 JANUARI: 
  groentesoep
  boerenkool
  spekjes en worst
  augurken en piccalili
  dessert
20 FEBRUARI:
  tomatensoep
  schouderkarbonade
  bruine bonen
  appelmoes
  gekookte aardappelen
  jus
  dessert

Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie met iets lekkers na.
U kunt dit alles genieten voor € 10,00

Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande, 
dus voor resp.17 december,  14 januari en 18 februari bij:
Lucy van Geene tel 0344- 652188 of bij
de SWON   tel. 0418- 652371

U bent van harte welkom

RESTAURETTE 'KOM D'RIN'



Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com
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Nieuws van Euphonia

Het jaar is al weer bijna voorbij en we hebben diverse keren van ons laten 
horen in het dorp en de nabije omgeving. Het is ook duidelijk te zien dat 
we een groeiende vereniging zijn. Ondanks dat we niet allemaal tegelijk in 
het gebouwtje hoeven te oefenen, is het op de woensdagavond gezellig 
druk en best vol. Er komen nog steeds nieuwe leden bij. Pas geleden 
meldde zich een klarinettist die pas in Ophemert was komen wonen. Hij 
is natuurlijk van harte welkom en volgens mij vindt hij het gezellig. Het is 
bijna Kerst en net zoals vorig jaar spelen we weer in de kerk. Dit keer in 
de kerstnachtdienst waarbij Bert v.d. Brink het orgel zal bespelen. Bij de 
dienst op eerste kerstdag zullen onze jeugdleden hun uiterste best doen 
om voor u wat mooie muziek te maken. We hebben de afgelopen tijd veel 
geoefend om nieuwe muziek te leren en er komt een programma  van 
oude en nieuwe kerstmuziek. Ook zijn we gevraagd om op 20 december 
bij de school te spelen, maar daar hoort u vast nog meer over van de 
kinderen. Met onze leerlingen gaat het goed. We hebben een aardig 
groepje bij elkaar en als je ze bezig ziet in de les, hebben ze er in ieder 
geval veel lol in en gaan ze steeds beter spelen. Een van de tamboers 
komt op woensdagavond ook meedoen op het drumstel, maar hij moet 
veel meer doen dan alleen maar drummen. Tegenwoordig moet een 
drummer ook bellen, klokken en nog veel meer bespelen om aan de 
verzoeken van de dirigent te voldoen en zeker bij een dirigent zoals onze 
Jaap ( volgens ons was hij vroeger liever drummer geworden dan 
trombonist) die de hele tijd 
tjoekerdeboemboem enz. als begeleiding loopt 
te roepen. Als je dat begrijpt en dan ook nog 
kunt spelen, is hij pas tevreden.

Na de kerstvakantie gaan we weer oefenen 
voor onze jaarlijkse uitvoering die in maart 
gaat plaatsvinden en waarover volgend jaar 
genoeg te vertellen zal zijn.

Heeft u trouwens al gezien dat ons gebouw 
netjes opgeknapt is. Het is geschilderd door 
Gebr. Vos Schildersbedrijf, Ophemert.

EUPHONIA
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Namens muziekvereniging Euphonia wensen wij u fijne feestdagen en een 
prettig nieuw, muzikaal jaar en als u nog goede voornemens hebt om wat te 
gaan doen………… Bij ons bent u van harte welkom!  

Er zijn nog boeken te koop “Ophemert mijn dorp, ons dorp” voor € 10,00 
per stuk. Deze zijn op te halen bij Dick van Beest, Dorpsstraat 5, Ophemert, 
e-mail dick.van.beest@gmail.com.

EUPHONIA VERVOLG
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Op weg naar de kerst......december, een maand van donker en licht.
Steeds kortere dagen steeds donkerder dagen.
Maar ook geflonker van sterren, sterren die willen zeggen......

God bezoekt ons dikwijls, maar meestal zijn wij niet thuis.

Niet thuis? Inderdaad:wij zijn weg.
Wij zijn op zakenreis, of op vakantie, of boodschappen doen.
Wij zijn meestal zo druk met van alles en nog wat,
dat we nauwelijks thuis zijn.
En als we wel thuis zijn,
zijn we eigenlijk niet echt thuis.
We kijken televisie, we laten ons hoofd op hol jagen
door allerlei dingen die onze aandacht vragen.

Echt "thuis"zijn we zelden.
Geen wonder dat God ons niet bereiken kan!
Het is alsof Hij keer op keer onze stem in de voicemail hoort:
"Op dit moment ben ik niet thuis, spreek uw boodschap in,
ik bel U dan zo spoedig mogelijk terug".
Eigenlijk zouden we elke dag minstens een half uur,
zomaar rustig uit het raam moeten staren,
zonder iets om handen te hebben:
stil worden voor God, je opstellen voor Zijn stem.

Je kunt nu wel klagen over Gods afwezigheid in deze wereld,
maar wie zelf nooit thuiskomt in zijn eigen ziel,
heeft geen recht om op Gods afwezigheid te mopperen,
Wie thuis is in zijn eigen hart, weet:
God bezoekt ons dikwijls.
Niet op een spectaculaire manier,
niet met ingevingen en hemelse stemmen,
maar in stilte, in de verborgen omgang,                                                                                       
in de intieme ontmoeting, waarvoor Zijn Geest
ruimte maakt in de diepte van ons hart.

------------

"OP WEG NAAR DE KERST"
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"OP WEG NAAR DE KERST"

De Kerkenraad wenst alle inwoners van Ophemert en Zennewijnen en warme
decembermaand toe.
Niet enkel voor uzelf, maar meer nog met een warme uitstraling naar anderen.
Anderen die het soms zo hard nodig hebben in deze donkere periode van het
jaar, en juist met deze dagen voor Kerst.
Een woord van dank willen wij speciaal brengen aan alle personen die ons 
afgelopen
jaar op een of andere wijze geholpen hebben.
Zonder U medewerking kunnen wij dit allemaal niet realiseren!
Nogmaals heel hartelijk dank voor alles.

Wij wensen U allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2013.
Namens de Kerkenraad van Ophemert en Zennewijnen. 

VERVOLG

	   

ROER Ruimte voor Ouders 
OUDERSCHAPSCOACHING 
biedt ondersteuning en begeleiding aan ouders 

 
Bij vragen, zorgen en twijfels als 

o mijn kind luistert niet, maakt ruzie, is boos 
o hoe krijg ik mijn kind op tijd in bed 
o doe ik het wel goed, wat heeft mijn kind nu nodig 
o ik heb nergens meer tijd voor…. 

 
In gesprek met de ouderschapscoach 
voor inzicht in 

o jezelf en je kind 
o opvoedsituaties 

 
Ellen-Rose Smulders e ellenrose@buroroer.nl 
Uilenburgsestraat 45  t 06 24844471 
4061 RH Ophemert  i www.buroroer.nl 
 



pottenbakkerij Klei-allerlei 
Dorpsstraat 8, 4061AM Ophemert. 
tel: 0344 651291; www.kleiallerlei.nl 

 Verkoop van keramiek 
 Bedrijfsuitjes 
 Kinderfeestjes 
 Workshops 
 Cursus 
 Expositie 
 Raku en pitfire stoken 
 Urnen 
 potterie 

 

2e  zaterdag in 

mei: 

OPENDAG 
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ORANJECOMITé OPHEMERT
Op vrijdagavond 25 januari 2013 hebben voor de kinderen tot en met 12 jaar 
uitgenodigd

Goochelaar Magic Steve
Zijn optreden begint om 19.00 
uur in de Aula van de Prins 
Willem Alexanderschool in 
Ophemert. De deur van school 
gaat open om 18.45 uur

De Kinder Magic show 
(duur: 45 - 60 minuten)
Een interactieve show waarbij 
de kinderen worden 
meegenomen in de wereld van 
wonderen, humor en illusies. 
Goochelaar Steve kan zich 
goed verplaatsen in de kinderen en weet het publiek te boeien van het begin tot 
het eind! Op jonge leeftijd was Steve al bezig met de goochelkunst en weet dus 
precies welke elementen deze magic show tot een succes maken!
Tijdens het optreden kunt u op de kinderen wachten.  Wij zorgen voor de koffie.
Entree is gratis, voor de koffie vragen we een kleine bijdrage. 

Financiële meevaller:
Geheel onverwacht hebben wij als vereniging EUR 300,00 ontvangen van een 
inwoner uit onze gemeente. Zoals afgesproken met de gever(s) vermelden we 
geen bron, maar we willen uiteraard hierbij onze hartelijke dank uitspreken.

Eervolle vermelding:
Misschien een beetje laat, maar naar mijn idee nooit te laat om toch nog even te 
vermelden. Vorig jaar tijdens de optocht op 30 april kwam de laatste wagen niet 
goed door de bocht heen in de Goossen Janssen straat met als gevolg dat een 
paar meter hekwerk van familie Laviere er niet herkenbaar meer uitzag. Er is niet 
geklaagd, maar toch toen we namens de oranjeverenging twee dagen later een 
bloemetje gingen brengen stond er al weer 
een splinternieuw hekwerk. Geplaatst door 
de jongelui uit Ophemert. Bravo Bravo!

Optocht 30 april 2013
Voor diegene die vroeg willen beginnen 
hebben vermelden we alvast ons thema voor 
2013:  “Cultureel Ophemert”.

Tenslotte alvast voor iedereen een gezond en 
gelukkig 2013 toegewenst!



                                              
Te Koop:  

 

 

 

 
Maurik  
Dorpsplein 1 A  
Karakteristieke stadstussenwoning 
met luxe afwerking. Inpandige 
garage/berging en patiotuin. 
Gelegen aan karakteristiek 
dorpsplein. 
Bouwjaar:            2000 
Inhoud:               395 m3 

Woonoppervlak:   135 m2 

Perceel:               151 m2 
Vraagprijs: €  246.000,-- k.k.  
 

Ophemert 
Dorpsstraat 8  
Klassiek groot woonpand/villa met bij alle 
hoge ramen de originele binnenluiken. 
Inwendig appartement en aparte 
atelierruimte en diverse 
gebruiksmogelijkheden. 
Bouwjaar:             1890 
Inhoud:                1160 m3 
Woonoppervlakte: 250 m2 

Perceel:                1160 m2 

Vraagprijs:     € 597.500,-- k.k.  

  
Varik 
Keizerstraat 15   
Royale boerenwoning met 
rundveestal met flink perceel grond. 
Bouwjaar:              1929 
Inhoud:                 675 m3 
Woonoppervlak:     147 m2 
Perceel:                 1000 m2 
Vraagprijs        € 234.000,-- k.k. 
 

Wadenoijen 
Kasteelweg 1   
Mooie eengezinswoning op hoek, gelegen 
op mooie locatie met uitzicht over een 
speelweide.  
Bouwjaar:             1968 
Perceel:                241 m2 
 
Vraagprijs: € 199.000,-- k.k.  
 

 
F. Verburg Makelaardij o.g. en Taxaties 

Molenstraat 5 4061 AA OPHEMERT  
TEL: 0344-662041, www.fverburg.nl, info@fverburg.nl 
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NOSTALGIE

Sinterklaas is alweer jarig geweest, zijn intocht was weer een groot feest! Velen 
hadden een blij gezicht en NU zijn de ogen op Kerstmis gericht! Maar aan het 
einde van elk jaar, denken we meestal even na of het jaar ons wel heeft gebracht , 
wat we ervan hadden verwacht! MIJ helaas NIET: Ik had veel verdriet om enkele 
hele lieve overleden personen, die ons door die akelige K-ziekte véél te vroeg 
werden ontnomen! Juist in de bloei van hun leven moesten ZIJ de strijd daar tegen 
opgeven! K staat óók voor het Kulturhus, helaas, Dat ondanks véél verzet DAAR 
tóch werd geplaatst! Het zij zo, maar MIJ is een mooi uitzicht ontnomen, Gelukkig 
voor de helft nog “beschut” door 3 bomen Tegen eventuele “inkijk” vanuit de 
woningen die daar boven komen! Nee “happy” ben ik met die bouw niet, maar IETS 
vermindert dat “verdriet”: Die “3-ling-bomen” zijn een “natuurlijk flat-gebouw”,
Waarin heel veel bewoners hun “woning” zélf hebben gebouwd! DIE mogen mij 
best met hun kraaloogjes “bespieden” Om te zien of ik hun iets lekkers heb te 
bieden EN…… Het strooivoer en broodkruimels liggen daar nauwelijks klaar 
Of ze komen het opeten een stuk of 20 met elkaar! Daar wonen mussen, merels , 
vinken en mezen. Wat zou mijn tuin leeg, kaal en geluidloos zonder hen wezen!
In hun “flatgebouw” mogen zij blijven wonen! Voor sommigen wordt helaas wat 
zonneschijn beperkt door die bomen, MAAR wat DAT betreft heeft iedereen 
inmiddels WEL vernomen, Dat die akelige K-ziekte óók door het zonlicht kan 
komen! Dus laat ik die 3ling-bomen daar liever wél staan als beschutting tegen 
“inkijk” en voor “der voog’len-bestaan”. Die zijn mij dankbaar voor “huisvesting” 
en voer Daarvoor bedanken ze mij met getjilp en fluiten in “koor” !!!

FIJNE DECEMBERFEESTEN toegewenst en GELUKKIG en VOORSPOEDIG 2013 !!!

Groetjes Editha v.d.Bergh-Hörmann

Aan alle ouderen en alleenstaanden uit Ophemert en Zennewijnen.
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse terugkerende traditionele kerstviering.
U bent van harte welkom op vrijdag 21 december aanstaande
om 17.30 uur in de “Torenhof”. Voor deze kerstviering kunt u zich telefonisch 
opgeven bij één van onderstaande bestuursleden voor maandag 17 december.
Wij vertrouwen op uw medewerking en ontmoeten u graag voor deze kerstviering.

Het bestuur “Maranatha”
    Tel.:
Willy van Heerewaarden  616653
Gerda Hekman   651678
Willy van Laviere   651708
Engelien Versteeg  652556
Joke de Vree   651875

DOOR EDITHA V.D.BERGH-HöRMANN©

MARANTHA

KERST

2012





V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR

Algemene Leden Vergadering
Op 12 december is de ALV geweest. We hopen natuurlijk dat er zoveel 
mogelijk mensen geweest zijn.

Kampioenen!
We hebben weer 
kampioenen te vieren!
Het eerste team dat 
kampioen werd, was de 
MD1. Ongeslagen konden 
ze 17 november hun 
feestje al vieren.

Ook de MB1 zijn weer 
kampioen geworden. Deze 
keer hebben ze er ook nog 
hard voor moeten werken!

Ook het nieuwe Dames 1 
team maakt goede kans 
om najaarskampioen te 
kunnen worden. Op het 
moment van schrijven is 
dat absoluut mogelijk. 
Check de website!

35+ Voetballers zoeken 
versterking
Wil je geen competitie spelen, maar wel af en toe een lekker partijtje 
voetbal spelen?  Kom dan op vrijdag langs in Ophemert.
Wij zijn allemaal 35 jaar of ouder en voetballen iedere vrijdagavond van 
20.00 – 21.00 uur. Na afloop gaan we meestal gelijk naar huis, dus veel tijd 
kost het niet. Je hoeft geen topspeler te zijn. 

Lekker voetballen, zonder verplichtingen! We hebben nu 20 spelers uit 
Ophemert en Tiel, maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe spelers. 
Ben jij toe aan voetbal zonder gedoe en zonder verplichtingen? Kom een 
keer langs op vrijdagavond, stuur een mail naar info@vvophemert.nl of bel 
even met Paul Sterk 06-22514718.
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Pupil van de week
Weer een pupil die de eerste doelpunten mocht maken 
bij het 1ste elftal en natuurlijk de luxe VIP-
behandeling heeft ondergaan.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Gerard Lacet Schilderwerken heeft het 
schilderonderhoud van de tribune gedaan. 
Daar zijn we heel erg blij mee.

Een foto van de dames 1 in het nieuwe 
tenue met sponsor hopen we gelijk na de 
winterstop te kunnen plaatsen.

Wilt u ook uw bedrijf profileren door 
kleding of materiaal te sponsoren, een 
bord te plaatsen, een wedstrijdbal te 
sponsoren of de club op een andere 
manier steunen, laat ons dat weten! Het 
volledige overzicht van sponsors vindt u op 
onze site 
www.vvophemert.nl.

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
De oliebollenactie van 3 november is uitstekend verlopen. Ondanks het 
slechte weer hebben de kinderen (en ouders) het geweldig gedaan. Tegen 
de tijd dat de laatste 2 teams 
aan de beurt waren, waren de 
oliebollen al bijna uitverkocht. 
Terwijl het er toch meer waren 
dan vorig jaar. De vaste 
oliebollencrew moest er hard 
tegenaan. Jongens bedankt!

Met oudjaar worden er 
natuurlijk ook weer oliebollen 
gebakken, met en zonder 
rozijnen voor de liefhebbers. U 
vindt een formulier in het 
krantje.

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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En… zaterdag 5 januari weer het SNERTtoernooi, jullie doen toch allemaal 
mee? 
Agenda Activiteiten
Wo 12 dec ALV
Vr 14 dec Jeugdsoos – Kerstcrea
Vr 21 dec Klaverjas
Vr 28 dec Klaverjas
Vr 31 dec Oliebollenverkoop in kantine
Vr 31 dec Oud & Nieuw voor iedereen

Za 5 jan Snerttoernooi en nieuwjaarsreceptie
Vr 11 jan Jeugdsoos - Kinderbingo
Vr 18 jan Klaverjas

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT

Voorzitter  Wouter ter Meulen 651484 
Secretaris Gerrit Stap   652207 
Sponsoring Alex Heimans  06-53767847
Algemene informatie info@vvophemert.nl

V.V.OPHEMERT VERVOLG





53





COMMUNICATIE 
ZOALS U DAT WILT

M&P, Molenstraat 29, 4061 AB Ophemert 
Tel.: 0344 65 04 20, Fax: 0344 65 15 25 

menp@menp.nl, www.menp.nl

menp adv a5 2007.indd   1 15-02-2007   14:41:30

M&P Communicatie
voor al uw print-, drukwerk 
en internetcommunicatie

december 2012.indd   2 08-02-12   09:42



Nr 6, december 2012

AUTOBEDRIJF WILLEKES
   DE GEER 13                   DE VLONDER 10   
   OPHEMERT                         TIEL                      
                         

TEL: 0344-651294

    

                      
     Voor verkoop, APK, onderhoud, reparatie van uw auto. 

                Het autobedrijf in uw omgeving!

      WWW.AUTOBEDRIJFWILLEKES.NL 

                         
                                                       

 BANDENSERVICE - TANKSTATION 
                      WILLEKES

                              
  BOMMELSESTRAAT 17, OPHEMERT   

                          TEL: 0344-661446           
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