
                       
 

                      Nieuwsbrief    
  
Bewaren  i.v.m. Activiteitenkalender en Lijst van Contactpersonen 2008 

     

Dorpsraad Ooij wenst alle inwoners van Ooij en Oud-   
Zevenaar  prettige feestdagen  en een zeer gelukkig 

Nieuwjaar.  

                 
         Belangrijke Data : Noteer in Uw agenda. 

                           Dinsdag 12 februari 2006: Bijeenkomst voor alle inwoners van  

                           Ooij om 20.00 uur in het schuttersgebouw EMM 

                           Dhr. Polman, brandweercommandant spreekt met ons over  

                           brandveiligheid en veiligheidsrisico’s van de Betuwelijn. Nadere informatie 

                            volgt!   
                          Maandag 3 maart 2008 : Algemene ledenvergadering Dorpsraad :            
                          20.00 uur E.M.M.-gebouw. Jaarvergadering en kijken naar de  
                          toekomst van ons dorp. 
.   

                           Dinsdagmiddag 15 april: Bezoek College van B & W aan het  dorp. 

                           ’s Middags wordt er een rondgang gemaakt door het dorp en ’s avonds is er  

                           gelegenheid voor de inwoners om  met de burgemeester en de wethouders te  

                           spreken . Details worden tijdig nader bekend gemaakt.    

                                                                                                Dorpsraad Ooij.                                             

 
 
Jaargang 12, nr  3    December 2007 
 

 E-mail :  hwbreijmer@hetnet.nl    website: www.dorpsraadooij.nl  
Postadres:  Schokkencamp 4, 6905  CN, Oo ij– Zevenaar  0316-331762 
Bank: Rabo 14.18.42.288 / Giro 894938 

Inschrijving kvk : 40125441   
 

 

  

Van de voorzitter 
 

Zoals gebruikelijk in december kijken we even terug naar het bijna afgelopen jaar. 

Een jaar, waarin we op 9 september een mooie Ooijse middag hebben meegemaakt, een jaar 

waarin heel veel plannen niet helemaal, of nog helemaal niet zijn gerealiseerd. 

Zoals de bestemming van het Breuly gebied. We  weten, dat de gemeenteraad het op grote 

lijnen met onze visie  eens is,  maar  er zitten nog wel degelijk addertjes onder het gras.   

De gemeente blijft vasthouden aan het mogelijk privatiseren van het gebied  en er  zijn tot op 

heden geen duidelijke grenzen aan de bebouwing en het gebruik gesteld. 

Gelukkig hebben we afgelopen week een uitnodiging ontvangen om mee te komen praten 

over de te stellen randvoorwaarden  en om onze visie op het gebied nader toe te lichten. 



Het fietspad Zuiderlaan – Oud-Zevenaarseweg is nog steeds niet gerealiseerd en er zijn nog 

steeds de vervelende en onnodige wachttijden bij de spoorovergangen,  zonder  enig zicht op   

verbetering.(Dubbele spoorbomen, radarbewaking en efficiëntere bediening. )  

Voor de kruising  van de Heilige Huisjes met de  Molenstraat heeft de Dorpsraad een 

kompleet. gedetailleerd plan voorgelegd met  mogelijke oplossingen. 

Mede omdat de tijdelijke vergunning voor het Aanmeldcentrum afloopt en deze tijdelijke 

vergunning niet verlengd kan worden, wordt het tijd, dat er aan een definitieve oplossing 

wordt gewerkt. 

De wethouder van Verkeer heeft ons laten weten, dat ons plan positief is ontvangen. Hij kan 

niet zeggen of het plan in zijn geheel financieel haalbaar is.Er is dus hoop!!  

Een gedeeltelijke realisering zou de veiligheid reeds enorm doen toenemen en de overlast 

/ergernis doen verminderen. 

Een ander punt is, dat de gemeente weigert om ook maar te luisteren naar ons initiatief om 

een dorpsplan te maken. 

Samen een Dorpsplan maken is de manier waarop samenspraak   tussen 

Gemeente/politiek en inwoners in harmonie kan plaatsvinden. Geen oplegging van 

bovenaf,  en niet: “ wij weten wat goed voor jullie is en als je het er niet mee eens bent kun je 

bezwaar maken.” 

Juist naar initiatieven vanuit de bewoners zelf  moet geluisterd worden. Ook de politieke 

partijen zouden veel meer en veel vaker hun oor te luisteren moeten leggen bij de diverse 

belangenverenigingen en bij de bewoners. 

 

Het belangrijkste is misschien wel, dat  bedoelde  signalen  serieus worden genomen en  niet 

bij voorrang, alleen hetgeen  een ambtenaar of wethouder zegt.  

Is het  gemeentebeleid wel  in overeenstemming met de  wens van de bewoners? 

Willen we een A15?? 

Willen we een nieuw industrie terrein?? 

Willen we een nieuw gemeentehuis?? 

Willen we een grote dure parkeergarage?? 

Is al die woningbouw wel voor de Zevenaarse inwoners?? 

Heeft de bevolking gevraagd om Groot Holthuizen met 2 scholen?? 

Zijn dit prestige objecten van Ambtenaren en het College ? 

Is het wel zo verstandig om met ingeleende tijdelijke ambtenaren te werken, die geen of 

weinig binding hebben met de regio?   

Ik vraag me af of er wel voldoende geluisterd wordt naar de burgers. 

Je  kunt je ook afvragen of de burger zich  wel voldoende betrokken voelt?  

Laten ze zich alleen horen als er iets in hun achtertuin gebeurt.? 

Wat verwacht je van een Dorpsraad (of belangenvereniging)? 

Verwacht je een waakhond, die alleen blaft als er iets tegen zijn zin gebeurt, of verwacht je 

een Dorpsraad, die initiatieven toont en de wens(en) van de bewoners behartigt en vertaalt 

naar de politiek.? 

Wij willen  een initiërende Dorpsraad zijn.  Wij willen, dat er  serieus naar  onze  initiatieven 

geluisterd en gekeken wordt. We willen een Dorpsplan maken. We willen duidelijk maken 

wat  nodig is voor de leefbaarheid van ons dorp, nu en in de toekomst, gedragen door de 

bewoners. 

Misschien is het zelfs verstandig om dit gezamenlijk te doen, met het dorp Oud-Zevenaar. 

Misschien moet er een Dorpsvereniging Ooij-Oudzevenaar komen, omdat beide dorpen  

dezelfde raakvlakken en belangen hebben.  

Wij  gaan niet op de stoel van de democratisch gekozen raadsleden zitten, we willen hun 

slechts handvatten aanreiken om de juiste afweging te kunnen maken bij hun plannen en 

beslissingen, in het belang van de gemeente en haar bewoners.  

Rest mij nog om u fijne feestdagen en een voorspoedig 2008 toe te wensen. 

Joop Bolder 

Voorzitter, Dorpsraad Ooij. 

   

 



Rosandeweg 

 

De stroat woar  mien oldershuuske stond 

Das mien dierbaarst stukske grond 

Met ut wiedse uutzich op den diek 

Is ut net alsof ut liek 

Dat hier de tied het stilgestoan 

Bij die gedachte vuul ik een troan 

En denk dan an de dingen uut mien jeug 

Die herrinneringen doen mien deug 

Acht gezinnen was de hele stroat 

Mor zowat dartig blagen woar ik oaver proat 

Dus koj ow in de buurt heel goed vermake 

Wij spolden tussen peppels woar ze klump van mosse make 

Wij vinge muuze bij ut dossen van de miet 

En voetbalden tussen hope cokes  en antraciet 

Spolden pietje met verlos 

Dan gingen alle remmen los 

Schaatsen leerde gij in de del 

Met een olde stoel ,dan ging ut wel  

Koj  al oaver treje,met beie handen op de rug 

Dan zagen ze ow in de del niet meer terug 

Want achter den diek doar was het paradies 

Schaatsend op het glimmend zwarte ies 

In de graaf doar rookten wij de eerste peuke 

Verroaje deur de minse die ut spek liete reuke 

Trots en met de kop in de nek   

Zie ik ze krujje met dikke zijje spek 

Zo wisse wij precies wie der had geslach 

Mor werden spek en hammen in ut duuster gebrach 

Dan was ut spek te dun en de ham te klein 

En haden wij de grootste gein 

Een stroat vol herrinneringen geet veurbij 

Bij die gedachte wor ik weer blij 

Met weemoed denk ik aan die tied van lang geleje 

Want toen ware wij nog heel tevreje 
  
INFOOIJ 

 

Enige jaren geleden hebben we  als samenwerkende Ooijse verenigingen, het blad 

“INFOOIJ”huis aan huis verspreid en ook de nieuwkomers kregen  een exemplaar met telkens 

ieder jaar een aanvulling. 

Omdat dit logistiek nogal veel werk is hebben we gemeend om de veranderingen/wijzigingen 

en een jaaragenda ieder jaar te plaatsen in de nieuwsbrief van de Dorpsraad. 

We hebben afgesproken, dat dan ieder jaar de december nieuwsbrief huis aan huis bezorgd 

gaat worden in het verspreidingsgebied van “Infooij”, zodat ieder, die dat wil de Verenigings 

jaaragenda en de wijzigingen uit de nieuwsbrief kan halen en in de infooijmap kan bewaren 

en of vervangen. 

Dus er wordt geen aparte aanvulling meer bezorgd! 

Bovendien is, op de overigens prachtige website van de Dorpsraad, een link naar INFOOIJ 

www.dorpsraadooij.nl. gemaakt ,alwaar de agenda en de contactpersonen van de diverse 

verenigingen te vinden zijn, zodat het ook mogelijk is om de gegevens door het jaar te 

wijzigen als daar aanleiding voor is,maar dan moet de informatie per mail worden 

aangeleverd bij de Dorpsraad !!.  

Ook andere Ooijse ontwikkelingen en meningen zijn hier te vinden. 



Bovendien vernemen wij graag uw meningen en ideeën om de informatie zo mogelijk 

optimaal te maken. 

Alle suggesties zijn welkom. 

 

Namens de werkgroep “INFOOIJ” 

Joop Bolder 

 

Van de secretaris 
Wie in de toekomst wil kijken moet in de spiegel kijken.Je ziet dan wat je nog bent/hebt, en  

beseft wat je moet doen, niet moet doen. 
  

De ingang van het aanmeldcentrum moet  naar de “oude” plek.  

De   Heilige huisjes, kan volgens ons tweezijdig worden ontsloten, nl. via een parallelweg 

richting Industrieweg en bij zalencentrum Staring ter hoogte van de fietsersoversteekplaats 

richting Ringweg Zuid. 

Het fietspad tussen de Zuiderlaan en de Oud-Zevenaarseweg moet er komen.  

Wat betreft de lange wachttijden bij de spoorwegovergangen het volgende. In Zevenaar 

passeren Syntus naar en vanuit de Achterhoek, de personentreinen naar en vanuit Duitsland , 

alsmede   de goederentreinen   en de goederentreinen naar en vanuit  de  Achterhoek. Het 

wachten is op het gebruik maken van de Betuwelijn, edoch dan nog zullen de wachttijden 

lang zijn totdat er twee lijnen apart ter beschikking komen voor Syntus ,waarvoor dan een 

apart signaleringssysteem kan worden gecreëerd.  

Met betrekking tot de  Ooijsedijk hebben we de Gemeente een uitgebreide notitie doen 

toekomen inzake het afsluiten van de dijk voor gemotoriseerd verkeer m.u.v. het 

bestemmingsverkeer.Wij zijn tegen deze vorm van verkeersbeperking. 

In het Ooijseveld is ook een en ander gebeurd. Wielekescamp is , voor ons geheel 

onverwacht, versmald , om het verkeer aldaar te temporiseren. Schutstal heeft een prachtige 

speelplek gekregen, alleen moet er nog een hindernis komen voor het “doorstekende” 

fietsverkeer.Er zijn ook bordjes geplaatst :” Hondenuitlaatterrein”, edoch er zijn nog enkele 

hondenbezitters, die de bermen als uitlaatterrrein gebruiken. Automobilisten,  die aan de 

bermzijde utstappen weten daar alles van, en ook wandelaars. Daarnaast is het niet 

gebruikelijk ,dat kinderen op hun speelterrein proefondervindelijk moeten ervaren wat 

hondenpoep is. En wat te denken van het feit, dat  een hond ,onaangelijnd uiteraard, een kat 

achterna gaat tot in de woonkamer waar twee peuters spelen? Je moet van incidenten geen 

beleid maken maar toch …..even attentie! 

Onze website is op orde. Hulde aan Jos Meier. 

Dan even iets over wateroverlast. Meldt het aan de Gemeente, indien je binnen de bebouwde 

kom wateroverlast hebt in de vorm van blank staan van de tuin, de weg , een zwembad onder 

de vloer.Oorzaken zijn vaak divers, maar bij breed voorkomende wateroverlast deugt meestal 

het afvoersysteem niet.De Dorpsraad heeft hierover reeds overleg gehad met de Gemeente. 

Natuurlijk mag je ook de Dorpsraad, evt. in tweede instantie, op de hoogte stellen. 

Nu even de blik op de nabije  toekomst. De Betuwelijntreinen gaan na 1 januari in grote 

getale rijden. Wij, als Dorpsraad, vinden het van groot belang, dat U weet wat te doen bij 

calamiteiten. “Het zal wel goed gaan”houdt niet in dat je onkundig moet blijven over 

hetgeen je moet doen als het niet goed gaat. Wij raden dan ook iedereen aan de 

voorlichtingsavond te bezoeken op dinsdag 12 februari in het schuttersgebouw EMM 

.Daar ontvangt U dan de juiste informatie!! 

We zijn ook in gesprek met de politieke partijen. Met de CDA en de VVD  hebben we al 

uitgebreid gesproken.en U zult zich afvragen waarover? Over  Verkeersknelpunten, Tracé A 

15 ,  Wateroverlast in het woongebied en buitengebied, Burgerparticipatie in het bestuur, 

Toekomst Ooij en Oud-Zevenaar. Over het tracé van de A15 valt weinig te melden, 

behoudens, dat er nog twee zijn overgebleven, waarvan er een door velen als onhaalbaar 

wordt beschouwd, zodat alleen het tracé langs Roodwilligen zal overblijven, hoe spijtig dan 

ook. Als eenmaal het tracé vastligt, dan begint de strijd pas echt en dan zal de Dorpsraad zeer 

stringent  milieueisen stellen oa. t.a.v. fijnstof- en stankoverlast en geluidsoverlast. 



De drempel om de burger te doen participeren in het openbaar bestuur blijkt steeds weer een 

moeilijk te nemen hindernis.Er zijn openingen, zij het kleine.Het  niet c.q. moeizaam  

erkennen, dat de burger  unieke kennis bezit naast die van de “deskundigen” en dat zij het 

draagvlak zijn van het openbaar bestuur  vindt zijn reden wellicht in  de onzekerheid van 

bestuurders en het bewaken van het territorium. Het daagt echter reeds in het Oosten, wij 

worden betrokken bij de plannen rondom de Breuly.  

Dan nog een klein stukje over de toekomst van( met nadruk) het kerkdorp Oud-Zevenaar en 

Ooij. Op de jaarvergadering zullen wij hier uitgebreid op terugkomen.Hier alvast een 

voorproefje.Zoals U weet heeft de Gemeente laten blijken geen belang te hechten aan een 

Dorpsplan, wij des te meer.. In het kader van voorgaande begrijpelijk. Wij willen   mede 

regievoeren over ons dorp en regeren is vooruit zien, dus maken wij eerst maar een solitair 

plan, zonder inbreng van de Gemeente.  Hierbij passen wij de U-procedure toe. Eerst kijken 

wat we (nog) hebben , wat we zullen behouden, dan wat we willen  bereiken en dan hoe we 

onze doelen kunnen bereiken.Dit alles in het kader van de leefbaarheid nu en in de toekomst 

van ons mooie dorp.Daarvoor hebben we de medewerking nodig van alle dorpsbewoners en 

met name van  alle verenigingen en besturen, want zij  zijn de belangrijkste pijlers van het 

sociale leven . We zullen samen uit moeten vinden wat we nodig hebben om:  onze 

dorpsgemeenschap leefbaar te houden, ons met elkaar  solidair te doen zijn, onze 

dorpsidentiteit ,dorpseigenheid te kunnen koesteren. EMS.betekent : Eendracht Maakt  Sterk, 

gezamenlijk moet ons dat lukken. Op de komende algemene ledenvergadering komen we met 

voorstellen. 

In aansluiting op bovenstaande gaan wij in de maand januari bij alle nog niet leden van de 

Dorpsvereniging Ooij op bezoek ,om hen, zo mogelijk, in te schrijven in ons ledenboek 

U ziet wij zijn een ijverig clubje. 

Veel geluk en gezondheid  in het nieuwe jaar en prettige kerstdagen 

H.Reijmer, secretaris. 

 

 

----------------------------------afknippen-----------------------------------------------------------------------  

                                                AANVRAAG LIDMAATSCHAP 

DORPSRAAD OOIJ 

Hierbij geeft ondergetekende te kennen lid te willen zijn van de Dorpsraad Ooij 
 

Naam: ………………………………. Geboortedatum: …………………………. 

 

Adres: ………………………………..Plaatsnaam: ……………………………... 

 

E-mailadres: ……………………………………        t.b.v. snelle berichtgeving.  

  
Bankrekening-/Gironummer: …………………Telefoon:……………………….   

Gezinshoofd:                Gezinslid:  
Machtigt de Dorpsraad wel/niet tot het automatisch innen van de jaarlijkse contributie 
       

                          (handtekening: ) ……………………………………….. 

 

Dit formulier gaarne retour naar: M.Grob, pnm., Kanselierscamp 76, 6805 CJ Zevenaar 

                                                     mar.grob@planet.nl  

                                                     H.Reijmer, secr. Schokkencamp 4, 6905 CN Zevenaar 

                                                     hwbreijmer@hetnet.nl  

 

 

 (Voor ieder lid een apart formulier) 
  

  

  

 



 
 
 
Activiteitenkalender 2008        INFOOIJ 
 

Wanneer?     Tijd? Wat? Wie?                       Waar?      
1 januari       01.00 uur Jaldalknalparty Wip-Inn                         St. Anna 

                             Oud-Zevenaar 

4 januari       20.00 uur Nieuwjaarsreceptie verenigingen Ooij,                                             EMM 

5 januari       16.00 tot 
                     20.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie s.v. OBW OBW                        Clubgebouw 

5, 12 en 19 januari Wip-Inn the snow Wip-Inn                           Wip-Inn 

18 januari     20.00 tot   
                     23.00 uur 

Superdisco 12 t/m 15 jaar Wip-Inn                           Wip-Inn 

25 januari Prinsenbal Wip-Inn                           Wip-Inn 

26 januari Wip-Inn searches talent (talentenjacht) Wip-Inn                           Wip-Inn 

31 januari     20.00 uur Seniorencarnaval Seniorenclub          van Kempen- 
               Wieleman, Kerkweg 10 
                             Oud-Zevenaar 

1 februari Carnaval Wip-Inn                           Wip-Inn 

2 t/m 5 februari  Carnaval c.v. de Toetenburgers        EMM 

5 februari     14.00 uur    Carnaval familiemiddag c.v. de Toetenburgers        EMM 

8 februari     19.00 tot 
                     22.00 uur 

Kinderdisco 7 t/m 11 jaar Wip-Inn                           Wip-Inn 

? februari     10.30 uur Schietwedstrijd Staringbokaal EMM                                  EMM 

9 februari Low budget party Wip-Inn                           Wip-Inn 

12 februari 
 
16 februari 
 

Brandveiligheid,veiligheidsrisico’s 
Betuwelijn.  
Valentineparty 

Brandweercommandant 
                                         EMM 
Wip-Inn                           Wip-Inn 

23 februari Hardstyle night Wip-Inn                           Wip-Inn    

25 februari o.v.b. Algemene ledenvergadering s.v. OBW OBW                       Clubgebouw 

29 februari 30+ avond Wip-Inn                           Wip-Inn 

1 maart Back to basic Wip-Inn                           Wip-Inn 

3 maart        20.00 uur Jaarvergadering dorpsraad Dorpsraad Ooij                   EMM 

8 maart        19.00 uur Presentatieviering 1
e
 heilige communie Parochie/school      Martinuskerk 

8 maart DJ contest 1 Wip-Inn                           Wip-Inn 

9 maart van  13.00 tot  
                     17.00 uur 

Open huis CVZ. Veel te zien en te 
beleven 

CVZ                              Juvenaat 

15 maart  Boogie night Wip-Inn                           Wip-Inn 

15 of 16 maart Gezinsviering Palmpasen Parochie/school      Martinuskerk 

18 maart       13.30 uur Paasviering en jaarvergadering Seniorenclub    Careza de Kroon 

23 maart Zwarte markt ???? EMM                                   EMM    

23 maart Knienekottelsjoow Wip-Inn                           Wip-Inn 

29 maart DJ contest 2 Wip-Inn                           Wip-Inn 

29 maart       20.00 uur Guldenfeest i.s.m. Kaliber c.v. de Toetenburgers       EMM       

5 april  Kaderfeest EMM                                   EMM 

6 april indoorvendelen EMM                   EMM Giesbeek 

6 april           11.00 uur 
15april          14.00 uur 

Lenteconcert 
Bezoek College aan Ooij en Oud-
Zevenaar 

Crescendo                    Musiater 
Dorpsraad                      EMM 

17 april         19.30 uur 
zaal open     19.00 uur 

Virtuele “wandeling door Oud Doesburg” 
door Dhr. J. W. Petersen 

CVZ           Zalencentrum Staring 
                               Grietakkers 3  

26 april   
Voor aanvangstijd  
houdt dagblad en/of 
weekblad in de gaten. 

Fietstocht naar Doesburg o.l.v. een gids 
en wandeling door Oud Doesburg 

CVZ       Vertrekpunt zie dagblad 
                           en/of weekblad. 

30 april           9.30 uur Koninginnedag Oranjecomité            schoolplein             

30 april  Koninginnedag Crescendo                    Zevenaar 

9 mei Zeskamp OBW              Sportvelden OBW 

10 mei Luilaktoernooi OBW              Sportvelden OBW 



10 of 11 mei Gezinsviering Moederdag Parochie/school      Martinuskerk 

18 mei        10.30 uur  Eerste Heilige Communie  Parochie/school     Martinuskerk                  

18 mei Kringconcours St. Remigius                     Duiven 

8 juni            18.00 uur Koningschieten EMM                                   EMM 

Wanneer?     Tijd? 
 

Wat? Wie?                        Waar? 

10 juni          20.30 uur Kermisvergadering EMM                                   EMM 

22, 23 en 24 juni Kermis EMM/Crescendo                 EMM 

22 juni          12.00 uur Processie Parochie/Gemengd koor 
EMM/Crescendo  Oud-Zevenaar 

24 juni            9.00 uur Schuttersmis EMM/Crescendo     Martinuskerk 

26 juli Breulyfeest Toetenburg                        Breuly 

23 of 24 augustus Gezinsviering begin schooljaar Parochie/school      Martinuskerk 

7 september Federatief Schuttersdag St. Martinus               Megchelen 

7 september, tijd? In 
ieder geval overdag 

Een Bult muziek Crescendo         M.C. Crescendo 

13 september jongdierendag KPV Vooruitgang               EMM 

18 september  
                     19.30 uur 
Zaal open    19.00 uur 
                                                                

Jean Kreunen neemt u mee op 
“strooptocht”naar oorlogsattributen. Een 
boeiend verteller die een prachtig 
Achterhoeks museum 1940-1945 heeft in 
Hengelo (GLD) 

CVZ           Zalencentrum Staring 
                               Grietakkers 3 

27 en 28 september Schuttersfeest EMM                                   EMM 

4 oktober  
Voor aanvangstijd 
houdt dagblad en/of 
weekblad in de gaten 

Fietstocht naar Hengelo. Een kijkje nemen 
in het Achterhoeks Museum 1940-1945 

CVZ       Vertrekpunt zie dagblad 
                            en/of weekblad 

4 of 5 oktober Gezinsviering dierendag Parochie/school      Martinuskerk 

26 oktober   14.00 uur Korendag Diverse kerkkoren   Andreaskerk        

11 november      19.00  
                               uur 

Parochieavond  Parochie  Martinuskerk/St. Anna 

15/16 of 22/23  
november 

Pronkzitting Toetenburg                         EMM 

? november Vesters Walder en Vlado Kumpan 
Tsjechië 

Vesters Walder                   EMM 
Muzikanten 

20 november      19.30 
                               uur  
Zaal open     19.00 uur                           

Lezing over geschiedenis van de 
Nederlandse zuivelfabriek industrie. Naast 
algemeen ook toegespitst op de Liemers, 
Zevenaar en Angerlo 

CVZ           Zalencentrum Staring 
                               Grietakkers 3 

23 november Ceciliafeest en 40 jaar bestaan 
dameskoor 

Parochie/gemengd koor  
                                Martinuskerk 

29 en 30 november Liemers kleindierenshow KPV vooruitgang    T.C Groenrijk 
                                     Zevenaar    

29 of 30 november Gezinsviering 1
e
 advent/St. Nicolaas Parochie/school      Martinuskerk 

13 en 14 december? Retteketet kerstshow Retteketet/EMM                  EMM                         

23 december      13.30 
                               uur  

Kerstviering Seniorenclub    Careza de Kroon 

24 december      18.00  
                               uur 

Gezinsviering kerstavond Parochie/school      Martinuskerk 

1 januari 2009    01.00 
                               uur 

Wip-Inn Jaldalknal Party Wip-Inn                               EMM 
 

   

   

   
   
Sommige data zijn onder voorbehoud of nog niet exact bekend.  Houdt verenigingsbladen, 
parochieblad, dagblad of weekbladen in de gaten voor de juiste datum.  
 
WIJZIGINGEN: ZIE WEBSITE DORPSRAAD OOIJ: www.dorpsraadooij.nl 
INFORMATIE  VOOR DE WEBSITE:  Digitaal aanleveren : hwbreijmer@hetnet.nl  
 
De seniorenclub houdt iedere dinsdagmiddag SOOS bijeenkomst om 14.00 uur bij  
Careza de Kroon, Kerkweg 2, Oud-Zevenaar 
 



Contactpersonen 2008                                      
INFOOIJ                                          
 
BAR DANCING WIP-INN 
Ringbaan Zuid 16, Zevenaar 
Tel. 0316-525409  Bgg: 06-23262012 
e-mail:   info@wip-inn.nl of m.vanhuet@upcmail.nl      
website: www.wip-inn.nl 

BASISSCHOOL ST. MARTINUS:  
Directeur: Carin Schepers 
Martinusweg 6, Tel:  0316-523185  
e-mail:   info@martinusoudzevenaar.nl 
website: www.martinusoudzevenaar.nl 

CULTUUR HISTORISCHE VERENIGING  
ZEVENAAR 
Postbus 2072, 6900 CB Zevenaar 
Info: Ben Coenders, 0316-527413 
e-mail:   info@cvz-zevenaar.nl 
website: www.cvz-zevenaar.nl   

CARNAVAL VERENIGING DE 
TOETENBURGERS: 
Ledenadministratie: 
J. Bloemberg 
Tel. 0316-333103 
website: www.toetenburgers.nl 

DORPSRAAD OOIJ:    
Voorz: Joop Bolder: 0316-842273 
Secr: Henk Reijmer: 0316-331762  
e-mail: hwbreijmer@hetnet.nl   
website: www.dorpsraadooij.nl 

GEBIEDSAGENT: 
Piet Brugman, tel 0900-8844 
Postbus 30071 
6803 AB Arnhem  
e-mail: piet.brugman@gelderland-
midden.politie.nl  

GEMEENTE WIJKBEHEER 
Wijkcoördinator Hans Freriks: 0316-595534 
e-mail: Gemeente@Zevenaar.nl 

GEMENGD KERKKOOR ST. MARTINUS:  
Contactpersoon Theo Willemsen: 0316-247585 
e-mail: thjwillemsen@hotmail.com 

KINDEROPVANG ELMO 
Monique Beekman en Elly de Jonge 
Martinusweg 4, 6905 AR Oud-Zevenaar 
Tel. 0316-331718 
e-mail:   elmo-kinderopvang@hetnet.nl   
website: www.elmo-kinderopvang.nl 

KONIJNEN EN PLUIMVEEFOKKERS 
VERENIGING VOORUITGANG 
Hans Tenbergen: 0316-330483 
e-mail: hans.tenbergen@zonnet.nl 

MUZIEKVERENIGING CRESCENDO: 
Slenterweg 8, tel. 0316-525651 
e-mail:   info@crescendo-zevenaar.nl  
website: www.crescendo-zevenaar.nl 

ORANJECOMITÉ OUD-ZEVENAAR: 
Secr: Matheus Bloemberg 
Tel: 0316-333489 
e-mail: info@bloembergboeken.nl 

PAROCHIE ST. MARTINUS:  
ma-di-do-vrij van 9.30-11.30 uur 
woe van 14.30-16.00 uur 
Tel. 0316-523264 
e-mail: martinusparochie.oudzevenaar@hetnet.nl 

PEUTERSPEELZAAL KIEKEBOE: 
Willemien Koekkoek en Monique van der Kraan: 
Martinusweg 6, Tel: 0316-220658 
Open: maandag, woensdag en vrijdag van  
8.45 –11.45 uur 

SCHUTTERIJ EMM:  
Secretariaat:            fredgroenen@freeler.nl 
Ledenadministratie: jan.berendsen@zonnet.nl  
Website:                  www.schutterijemm.nl 
  

SENIORENCLUB OOIJ/OUD-ZEVENAAR:  
Eef koenders: 0316-344511 
e-mail: koenderse@hetnet.nl   
Bennie Willemsen: 0316-331731 
e-mail: willemsen.stienstra@hetnet.nl 

SCOUTING SUBANHARA 
LIEMERSGROEP ZEVENAAR: 
Troephuis:Slenterweg 29, tel. 0316-527884  
e-mail:   secretariaat@subanharaliemersgroep.nl  
website: www.subanharaliemersgroep.nl 

SPORTVERENGING O.B.W. 
Algemeen Clubgebouw O.B.W 
Marconistraat 16, Zevenaar: 0316-525527 
e-mail:   info@obw.nl 
website: www.obw.nl 

SPORTVERENIGING O.B.W. 
Algemeen secretariaat: 
W.H Stevens: 0316-525712 of 06-23097078 
e-mail: wh.stevens@wxs.nl 

SPORTVERENGING O.B.W. 
Aanmelden seniorenvoetbal: 
Ben Gesthuizen: 0316-333194  

SPORTVERENIGING O.B.W. 
Aanmelden jeugd voetbal: 
Paul v.d Heijden: 0316-332742 
e-mail: jeugdvoetbal@obw.nl  Kleuters van 4/5 
jaar kunnen gratis trainen op zaterdag van 10.00-
11.00 

SPORTVERENGING O.B.W. 
Aanmelden handbal: 
Marian Elfring: 0316-331042 
 

STICHTING PEUTERSPEELZALEN ZEVENAAR 
CENTRALE ADMINISTRATIE: 
Telefonisch bereikbaar ma, di, do en vrijdag van 
8.30 -11.30 uur    Tel: 0316-532718 
e-mail: peuterspeelzalenzevenaar@planet.nl 

INFOOIJ 
Jan Berendsen en Conny Gesthuizen  
Tel. 0316-526624 of 0316-529124 
e-mail: jan.berensen@zonnet.nl  
           conny.dick.gesthuizen@hetnet.nl  

Oud-Zevenaar – Ooij, 18-12-07 HR 

  



   


