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AUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.
Compleet, goed en betaalbaar

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

www.autobedrijfwillekes.nl
tel.nr. 0344-651294

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

www.bandenservicewillekes.nl
webshop: www.gebruiktevelgenenbanden.nl

tel.nr. 0344-661446

AUTOBEDRIJF WILLEKESAUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.

ALTIJD GOED AF!
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     Voor verkoop, APK, onderhoud, reparatie van uw auto. 

                Het autobedrijf in uw omgeving!
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                      WILLEKES
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Restaurant “Het Dijkhuis”
� Een sfeervol restaurant �

� Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 �
� www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu �

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

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
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1Januari 2013
Jaargang 7, uitgave

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:
800 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.

Data 2013:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal vóór
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

Advertentiekosten (excl. BTW):
Zwart/wit  Kleur (alleen heel A5)  Per nummer
1/2 A5 € 12,50 1 jaar (6x)   € 60,00
1/1 A5 € 25,00

Middenblad  € 27,50

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Monique de Jongh
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Henk Helderton
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Ineke van de Westeringh
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” Marianne Crombach
Restaurette Ben van Geene
Seniorencomite 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
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Hallo allemaal!!!
Het jaar is weer begonnen!
Misschien dat de winter nu een beetje door gaat zetten? De school is al lang weer 
bezig en de eerste leuke activiteiten zijn ook al weer geweest.

Vrijdag 14 december – Kerstbakje maken
Het was een hele gezellige middag met een heel spannend voorleesverhaal en 
allemaal hele mooie gemaakte kerstbankjes. Met dank aan de familie Buitelaar, die 
weer materiaal verzorgd heeft. Bedankt!

11 januari - Kinderbingo
Het was een gezellig superdrukte, de teller liep al weer 
aardig tegen de 100! Alle stoelen, banken en krukken waren 
bezet en een paar diehards waren druk bezig op de grond . 
De mobiel werd gewonnen door Gert-Jan van Gelder.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Vrijdag 8 februari – Carnaval 
We gaan er een groot carnavalsfeest van maken. We verwachten jullie dus 
allemaal feestelijk uitgedost!

Vrijdag 8 maart – Dropping
De kinderen vanaf groep 4 worden dit jaar ergens op onbekende bodem gedropt 
en zullen zelf hun weg terug moeten vinden naar de kantine. Uiteraard onder 
begeleiding van ouders. Om de wachttijden bij de start te voorkomen zal er 
gewerkt gaan worden met een schema. Dat betekent wel dat we tijdig alle briefjes 
retour moeten hebben! Let op de briefjes!

Vrijdag 5 april – Filmavond
Gezellig met zijn allen naar een leuke film kijken, natuurlijk met lekkere popcorn. 
Jullie komen toch allemaal ook? 

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



Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert



Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert
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Nieuws van Euphonia

Wat was het leuk in de kerstnachtdienst. Een vrolijke ongedwongen dienst waarin 
een aantal jongeren een powerpoint hadden gemaakt over delen, een zangeres 
prachtige liederen zong en de muziek zich van zijn beste kant liet horen. Het was 
leuk en toch sfeervol en iedereen ging met een goed gevoel naar huis. 

Op de laatste repetitie voor de kerstvakantie meldde zich een 
opa van een van de jongere muzikanten, die was aangestoken 
door het enthousiasme van zijn kleinzoon, om een grote bas te 
gaan proberen en natuurlijk is hij van harte welkom.  Hij heeft de 
bas meegenomen en is vast heel hard aan het oefenen gegaan. 
En nu op naar de uitvoering in maart. We zijn weer hard aan het  
oefenen gegaan om voor u een mooi concert te kunnen geven. 

Stemmige muziek, popmuziek, er komt voor iedereen wel wat leuks   dirigent Jaap 
droomt over allerlei instrumenten die we nog niet hebben, maar het zou zo leuk 
zijn als ze er wel kwamen, samen met mensen om er op te spelen. De uitvoering 
wordt gehouden op 9 maart. Dan kunt u de datum vast in uw agenda zetten. 

EUPHONIA
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Beste mensen,

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Wij gaan even terug naar de laatste middag van onze soos in het vorige jaar en 
wel op 5 december. Sinterklaasmiddag. Helaas kon de sint zelf niet komen, maar hij 
had wel 6 pieten gestuurd. Ook mevr. de Boer was er. Zij kwam vertellen over Sint 
Nicolaas, het Sinterklaasfeest en de gebruiken rondom dit feest. Sint Nicolaas was 
een goede man die voor iedereen klaar stond. Mevrouw de Boer las ook een paar 
gedichten voor en een mooi verhaal. Dit zou u eens mee moeten maken. Zij kan zo 
vertellen dat iedereen muisstil zit te luisteren. Aan het eind van de middag kregen 
alle bezoekers van de pieten een presentje mee naar huis. Toch nog een “echt” 
sinterklaasfeest.

Woensdag 9 januari. De dag werd geopend met een gedicht en een terugblik op 
het jaar dat achter ons ligt. Ieder van ons heeft in het afgelopen jaar te maken 
gekregen met verdriet. Het jaar kende gelukkig ook goede momenten, momenten 
waaruit wij onze vreugde kunnen halen. Heel belangrijk hierbij is tijd en aandacht 
voor elkaar. De soosmiddagen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Wij zijn het 
jaar weer goed begonnen: koffie met een zoete krakeling, een drankje, een dis met 
verschillende gerechten waar men uit kon kiezen (of niet, alles proberen mocht 
ook). Tot slot het afscheids kopje koffie met bonbon. Tussen door vertelde mevrouw 
van Aalst 2 verhalen in dialect. Een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.

Woensdag 6 februari krijgen we een film te zien over de verhuizing van de molen 
van Wadenoyen naar natuurgebied de Steendert in Ophemert.

Woendag 6 maart is het onderwerp assitentie en praktijkondersteuning in een 
huisartsenpraktijk.

Woendag 3 april komt de heer Ruud van Zuilen. Hij is direkteur van theater 
Agnietenhof en gaat ons vertellen over zijn werk.

Nieuwsgiering geworden? U bent van harte welkom in de Torenhof. De middagen 
beginnen om 14.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Graag tot ziens!

De hartelijke groeten van

Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika

60+ SOOS OPHEMERT
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De vakantie zit erop, we zijn weer van start 
gegaan met alle groepen.

Wij wensen iedereen een gelukkig
en sportief 2013 toe.

     

Kom lekker sporten bij AGO, ook in 2013.

“Nieuwjaarsborrel”
Op woensdag 9 januari j.l. hebben we voor onze volwassen leden een nieuwjaars 
borrel georganiseerd. Onder het genot van een drankje hebben we met een 
gezellige club van ca. 25 mensen het jaar 2013 ingeluid. Het was een gezellige 
avond. De reacties waren zeer positief. 

Het was voor het eerst maar één ding is zeker, het wordt een traditie.

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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“Huis Op Hemert”:
De werkzaamheden zijn nog altijd in volle gang. Het is echter nog onduidelijk vanaf 
wanneer wij gebruik kunnen gaan maken van de sporthal. We kijken er allemaal 
naar uit. Zodra er meer bekend is kunt deze informatie terugvinden op onze 
website: www.agosport.nl. 

De lestijden vind u ook terug
op onze website: www.agosport.nl

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

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)

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.

VADERDAGMARKT
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Oplevering
Het Huis op Hemert zal in de 1e week van februari (week 6) worden opgeleverd 
door de aannemer.  De sleuteluitreiking voor de bewoners van de appartementen 
zal zijn op 7 februari.  Inmiddels zijn zes van de tien appartementen definitief 
verhuurd en worden voor twee appartementen bij het schrijven van dit stuk nog 
gesprekken gevoerd met kandidaten.  Dit is al-met-al een prima resultaat tot nu toe 
en betekent dat er dus ook daadwerkelijk behoefte is aan deze appartementen in 
ons mooie dorp.

In de periode februari/maart zal het buitenterrein worden ingericht door de 
gemeente. Dit betreft de herinrichting van het voetpad aan de rechterzijde van het 
Huis op Hemert, de voor- en achterzijde en het terrein/de verbinding met het plein 
van de PWA-school.

De oplevering van de begane grond en daarmee ook de sleuteloverhandiging 
aan het bestuur van de beheerstichting staat gepland voor vrijdag 8 februari. 
Dit betekent niet dat de begane grond dan ook al in gebruik genomen kan 
worden. Immers, vanaf deze datum zal de beheerstichting zorg moeten dragen 
voor de inrichting. Denk aan: het inrichten van de keuken, de bar, de foyer, de 
kantoorruimtes, etc.  

De officiële opening van de begane grond van het Huis op Hemert is gepland in de 
1e helft van juni.

Status vacature beheerder
Tot 1 januari jl. was de vacature opengesteld voor beheerder van de begane grond 
van het Huis op Hemert. In totaal zijn 21 reacties binnengekomen. Alle sollicitanten 
zullen in januari worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Hopelijk kan 
bij de volgende editie van ’t Hemers Krantje worden gemeld dat de vacature van 
beheerder is ingevuld. 

“HUIS OP HEMERT”
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert



                                              
Te Koop:  

Bouwkavel te Wadenoijen 
Lingedijk naast nr. 75  
Breed  ± 14 m.diep ± 29 m 
Over de weg strook 
Lingeoever. Heden in 
gebruik als siertuin 
Grondoppervlak: 495 m2 

Vraagprijs:€ 175.500,--k.k.  

Buren  
 
Oppervlakte: 02.47.00 ha 
Perceel agrarische grond. 
Huidig cultuur akkerbouw 
aan A- watergang gelegen 
 
 

Bouwkavel te Kerk 
Avezaath 
Achterstraat naast nr. 26 
Breed ± 19,5 m. diep ± 39 m. 
Heden klein boomgaardje 
en schuurruimte aanwezig. 
Grondoppervlak: 725 m2    
Vraagprijs:  € 169.500,-- 
k.k.  
 

Varik  nabij Weiweg nr. 8 
Oppervlakte: 01.84.00 ha 
Perceel agrarische grond van 
goede kwaliteit, huidige cultuur 
grasland, belend door grasland, 
akkerbouw en fruitteelt. Water 
beschikbaar middels A-
watergang. 
Prijs: reacties worden  
          voorgelegd aan verkoper 

  
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. 
 

Ophemert  
Blankenburgsestraat 10  
Patio-bungalow met garage op 
goede locatie. Zeer geschikt voor 
senioren of jong gezin. Moderne 
keuken (2004) en badkamer (2002)  
Bouwjaar:              1973 
Inhoud:                 441 m3 

Woonoppervlak      114 m2 

Perceel                  451 m2 
Vraagprijs: € 335.000,-- k.k.  
 

 
F. Verburg Makelaardij o.g. en Taxaties 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adv/HemersKrantje/AdvertentieFverburg10 
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Vrijwilligers
De afgelopen periode zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met (potentiële) 
vrijwilligers. Dit heeft dankzij het enthousiasme van deze vrijwilligers ook geleid 
tot enkele concrete resultaten.  Zo zijn er inmiddels twee commissies gevormd, te 
weten:
- Commissie opening Kulturhusconcept / Huis op Hemert (5 personen)
- Technische commissie (5 personen)

Meer informatie over de samenstelling en taken van deze commissies is vermeld op 
de website www.kulturhus-ophemert.nl

Vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Wilt u ook helpen als vrijwilliger? Twijfel dan niet 
en meld u aan via het contactformulier van de website of rechtstreeks bij een van 
de bestuursleden. 

Bestuurswisseling
Binnen het bestuur van de beheerstichting heeft een wisseling plaatsgevonden. 
Zoals bekend was er al enige tijd een vacature voor penningmeester. Dankzij 
de bestuurswisseling kan deze functie nu definitief worden ingevuld. Met 
ingang van 2013 zal Linda Timmers het secretariaat overdragen aan Betty van 
Ravenswaaij. Hierdoor ontstaat de benodigde ruimte voor Linda om de functie van 
penningmeester te gaan vervullen. De oplossing is uiteindelijk dus heel dichtbij 
gevonden. Het dagelijks bestuur bestaat vanaf nu uit volgende personen:

- Hanny Kapelle (voorzitter)
- Betty van Ravenswaaij (secretaris)
- Linda Timmers (penningmeester)

“HUIS OP HEMERT” vervolg
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert
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Beste Hemersen, 

Gaat het nog echt winter worden of wordt het een natte winter?
Hoe het weer ook moge worden, het is altijd gezellig aanschuiven in restaurette 
“kom d’rin”. Elke maand opent zij haar deuren op de 3e woensdag van de maand. 

Om 11 uur staat de koffie weer klaar en kunt u gezellig aanschuiven voor het 
uitwisselen van de laatste nieuwtjes.  Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 
12.15  het 3-gangen diner weer voor u klaar.

Op 20 FEBRUARI
Tomatensoep
Schouderkarbonade
Bruine bonen
Appelmoes
Gekookte aardappelen
Jus
dessert

Op 17APRIL
kippensoep
verrassingsgehaktschotel
sla
dessert

Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na.

U kunt dit alles genieten voor € 10,00.

Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55 jaar zijn 
van harte welkom.

Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande, dus voor 
resp. 18 februari,  18 maart, 15 april, 13 mei  bij:

Lucy van Geene   tel. 0344- 652188
of bij de SWON    tel. 0418- 652371

U bent van harte welkom

RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Op 20 MAART
Championsoep
Vleescroquet
Mexicaanse groente
Gebakken aardappelen
Gemengde salade
dessert

Op 15 MEI
aspergesoep
asperges met ham en ei per persoon
gekookte aardappelen
roomsaus 
dessert



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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uit de MOPPENTROMMEL

Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem

De juf zegt: “Jantje wil je even ophouden” 

Waarop Jantje door blijft gaan “broem broem broem broem”

En dan zegt de juf: “Jantje ga nu maar na de gang”

“Nee” zegt jantje “dat kan niet mijn benzine is op!”
Wat denkt een belg als hij zich uitkleed voor de spiegel?

Antwoord: wie zal het eerst klaar zijn hij of ik??

Waarom gooit een 

dom blondje de 

dobbelstenen tegen 

het plafond?

Antwoord: Wie het 

hoogst gooit mag 

beginnen!

Jantje loopt met oma door een supermarkt en jantje ziet 50 euro liggen. Hij vraagt : oma mag ik die hebben? 
oma: “nee, alles wat op de grond ligt is vies “Later op de dag ziet hij 100 euro liggen en vraagt weer 

“oma mag ik die hebben?” 
Oma: “nee alles wat op de grond ligt is vies”Er ligt een bananeschil op straat en oma glijdt uit en 

zegt “jantje help me!!!!!” 
“Nee, oma alles wat op de grond ligt is vies!!”

Een man was zijn gazon aan het maaien toen hij zijn aantrekkelijke 

blonde buurvrouw buiten zag komen en in snel tempo naar haar 

brievenbus liep. Ze opende de bus, sloeg ze weer dicht en stormde 

terug naar binnen.  Even later kwam ze terug buiten, ging weer 

naar de brievenbus, opende ze en sloeg ze brutaal dicht. Duidelijk 

boos liep ze terug naar binnen...

Toen de man zich klaarmaakte om de kantjes te maaien kwam 

het blondje voor de derde keer buiten, liep weer naar haar bus, 

opende ze en sloeg ze nog harder dicht dan ervoor.  “Is er iets mis?” 

vroeg de man verbaasd. “Zeer zeker is er iets mis.

Mijn stomme computer blijft maar melden: ER IS POST VOOR U!!!”

Een man komt bij de dokter. Hij legt een briefje op de tafel 

met daarop de tekst: “Ik kan niet praten.” “Oké”, zegt de dokter, 

“leg je hand maar op de tafel.” De man legt zijn hand op tafel 

en de dokter slaat keihard met een hamer op de duim van de 

man. “Aaaaaah!”, roept de man en trekt gauw zijn hand terug. 

De dokter legt de hamer weer weg en zegt: “Kom volgende 
week maar terug, dan oefenen we de letter B!”
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Waarom loopt een 
belg maandag 

ochtend altijd naast 
zijn fiets?

Antwoord: Dan zit 
het weekend erop..

Jantje zit in de klas en de juf doet een leuk raadspelletje met 

de kinderen. “Jongens en meisjes, het loopt in de wei en het is 

wit met zwart” Jantje: “een wit met zwart paard juf”. “Ja”, zegt juf, 

“dat kan ook, maar ik bedoel eigenlijk een koe”. “Wie weet de 

volgende? het is zwart en het vliegt door de lucht”. Jantje direkt 

weer “een merel”. De juf zegt weer “Ja dat kan ook, maar ik bedoel 

eigenlijk een kraai”. Jantje heeft het spel wel bekeken en stelt de 

juf voor dat hij het volgende raadsel mag bedenken. “Dat is goed 

Jantje” zegt juf. “Het gaat er hard en droog in, en komt er slap en 

nat weer uit”. De juf krijgt een vuurrood hoofd en Jantje zegt “ja, 

dat kan ook maar ik bedoel eigenlijk kauwgom”

Er komen drie vrouwen uit de camping kantine die behoorlijk 
aangeschoten zijn. midden op het terrein van de camping struikelt 
er een over een dronken kerel , even zien wie het mag zijn ,nou het 

is mijn piet niet ,die heeft veel groter neus. Nummer twee voelt 
hem aan zijn oren ,nee het is henk ook niet ,de derde voelt hem in 

zijn kruis en zegt het is niet iemand van deze camping.

Een man kwam laatst in het café en zei tegen de kastelijn: ‘’Mag ik wel 3 bier 

en een witte wijn voor het gezeik begint.’’ De man ging het snel opdrinken. 

Zeg hij later tegen de kastelijn: ‘’ Mag ik wel 3 bier en een witte wijn voor het 

gezeik begint.’’ Nou, ook weer snel achter over slaan. Zeg de man weer tegen 

de kastelijn: ‘’ Mag ik wel 3 bier en een witte wijn voor het gezeik begint’’ De 

kastelijn zegt ‘’ Heb je wel geld bij je’’. De man zegt: ‘’ Daar begint het gezeik al’’ 

Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens 
als de oude man zijn vrouw iets vroeg, begon hij met ‘schat’,’lieveling’, 
‘duifje’, ‘honnepon’ enzovoorts. De buren waren onder de indruk, want 
het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd. Toen de vrouw even naar de 
keuken was, zei de buurman tegen de man: “Ik vind het zo mooi dat u 
uw vrouw na al die jaren dat u getrouwd bent,nog steeds koosnaampjes 
geeft”. De oude man boog zijn hoofd. “Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar 
niet meer op haar naam komen.”!!

Wat is het toppunt van 
nieuwsgierigheid?? 

Antwoord: Door het sleutelgat van 
een glazendeur kijken!

Een man komt opgetogen thuis en roept tegen zijn 
vriendin:”Lieverd ik heb vandaag twee keer gescoord bij

het voetballen!” Vriendin:” Wat goed van je! 
En wat was de eindstand?” Man:”1-1!” 



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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ERG ( eren)

Weten jullie dat het woord ERG eigenlijk heel “typisch” is?
Als je het “langer” maakt krijg je o.a. ERGERNIS ! 
Gebruik je het alléén kan dat een “drama:”zijn.
Zet je het ergens vóór DAN is het meestal fijn!
Erg mooi bv , of erg lekker of erg leuk !
MAAR weer NIET fijn : bij erge jeuk!

Je ergens aan ergeren kan natuurlijk OOK,
DAT was met de jaarwisseling bv. aan die rook 
Van die afgestoken vuurwerkbommen 
Je vraagt je af, hoe die jongens aan de euro’s kom(m)en?
Groot en klein komt op DAT moment géén geld te kort,
Maar zij ergeren er zich wél aan als iets in de winkel duurder wordt!

Miljoenen zijn er de lucht in gegaan 
Om het Nieuwe Jaar kleurrijk maar luidruchtig in te gaan.
Bezuinigen vindt iedereen daarna ineens ERG!
DAAR kijken ze tegenop als een “berg”,
Maar wat te denken van het volgende Oud Jaar?
Weken van tevoren liggen vast WEER dozen vol vuurwerk klaar!

Verbieden kunnen ze het via “de overheid” NIET
Omdat vrijwel iedereen van die traditie geniet .
Of nu de brandweer aan het blussen te pas moet komen 
Omdat in de brand steken van autobanden en bomen
ERG leuk schijnt te zijn , voor mij was dat beslist NIET FIJN!

DE TIJD ZAL HET LEREN ! TOT VOLGEND JAAR !
EEN GELUKKIG 2013 VOOR IEDEREEN MET ELKAAR! 

Groetjes Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



PRAKTIJK VOOR COACHING
Phychotherapie en training Cortlever

www.psychotherapiebetuwe.info
Waalbandijk 31 • 4061 AL Ophemert • Tel. 06 83 69 55 53
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De toneelgroep “De  SWONSPELERS”  brengen op 22 en 23 februari a.s. voor het 
voetlicht het blijspel:  “ PIETER IN ZAKEN”

Pieter van Diepen is met pensioen en het inkomen is dus niet erg royaal.  
Maar dan leest hij in het nieuwsblad een geweldige advertentie voor een heel 
behoorlijke bijverdienste. Geesje, zijn vrouw, is niet erg onder de indruk, maar eens 
even informeren kan geen kwaad, denkt ze. Dus Pieter gaat snel aan de gang, want 
hij ziet er wel wat in. Eelco, de overbuurman, is erg benieuwd naar de zaken waar 
Pieter zich nu eigenlijk mee gaat bezig houden, maar Pieter laat niets los. Dan 
komen de twee vrijgezelle zusters van Pieter op bezoek voor een logeerpartijtje, 
maar het lijkt erop dat Geesje en Pieter daar helemaal niet meer aan gedacht 
hebben. Er is ook nog pas een nieuwe buurvrouw komen wonen, met alles erop 
en eraan volgens Eelco. En dan wordt er en groot welkomstpakket bezorgd, maar 
wat zit er eigenlijk in? Iedereen gaat zich met de zaken van Pieter bemoeien.  De 
komst van meneer De Wit, de afzender van het welkomstpakket, werkt ook niet erg 
verhelderend. Hoe loopt dit af?

Rolverdeling:

Geesje: huisvrouw   Leida König.
Pieter: haar man    Cees Stap.
Eelco: de overbuurman   Eef Temminck.
Aafke: zus van Pieter   Truus Montforts.
Bougina: zus van Pieter   Gertie Poelmans.
Lucille: de nieuwe buurvrouw  Teuntje de Jong.
De Wit: verkoper van BIOTRIO  Cor van Maurik.

Souffleurs: 
Thea de Zeeuw en Ria de Jongh.

Toneelmeester:
Bertus Buter.

Regie:
Tunny van Aalst.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur. U kunt tot 18 februari kaarten ( € 5,00 p.p.) 
bestellen bij Welzijn Neerijnen, telefonisch bereikbaar op 0418 - 652371
(ma. t/m vrij. van 9.00 – 11.00 uur). 

TONEELGROEP ‘DE SWONSPELERS’



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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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

Het adres voor:

  Hooi

  Stro

  Machinehandel

  Openhaardhout

  Minikraan werkzaamheden

  En meer

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344 652225
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Technische staf 2013-2014
Diederik de Graaf gaat volgend seizoen zijn 2de seizoen in als hoofdtrainer van 
V.V.Ophemert. Wij zijn daar heel blij mee!

Van de technische staf heeft Gerrit Stap aangegeven dat hij zijn grensrechtersvlag 
aan de wilgen zou willen hangen. Onbekend is hoeveel jaar Gerrit al het 1ste team 
bijgestaan heeft als grensrechter. Wie wil de opvolger van Gerrit worden?

Oliebollen oud & nieuw
Het oude jaar eindigde met de overheerlijke 
oliebollen van Arie en zijn ploeg.

Dit jaar werden weer meer oliebollen 
gebakken dan vorig jaar!

Arie, Jan, Huib en Kevin: bedankt!

Snerttoernooi
Het nieuwe jaar startte met een Snerttoernooi. Vele liters snert en chocolademelk 
en bergen broodjes knakworst werden genuttigd. Met dank aan de HEMA, die ook 
dit jaar zorgde voor de overheerlijke snert!

Onder leiding van Henk werd het toernooi een groot succes.  Hoewel de uitslagen 
natuurlijk wel heel spannend zijn.

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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De winnaars in de categorie Mini – F spelers zijn geworden: 
Feyenoord, met Casper, Ralph, Ferdi en Niels. 
In de categorie E-D-C won Manchester United, met Arco, Bas, Jelle, Filip, Mick, Stella, 
Anouk en Rinske.

In de categorie B-senioren won G.V.V.V., met Remco, Gerard, Joris, Piet, Cynthia, 
Stefan, Juul en Fabiënne.  Alle foto’s van de oliebollen, snerttoernooi en receptie 
staan op de site www.vvophemert.nl. 

Nieuwjaarsreceptie
Wouter stelde in zijn speech dat 2012 een goed jaar met groei voor de vereniging 
was geweest. Hij sprak positieve verwachtingen voor 2013 uit en gaf aan blij te 
zijn dat Diederik ook volgend seizoen hoofdtrainer zal blijven. En toen kwamen de 
hapjes en de drankjes....

V.V.OPHEMERT vervolg





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

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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 Erelid Wim Mol    De nieuwe ‘hanghoek’

35+ Voetballers zoeken versterking
Wil je geen competitie spelen, maar wel af en toe een lekker partijtje voetbal 
spelen?  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.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Gedurende de eerste helft van het seizoen zijn de wedstrijdballen voor de 
thuiswedstrijden van het 1ste elftal gesponsord door Monhemius Fysiotherapie, 
Jongenengel Onderhout, JC Zorgplan – Waardenburg, Filip uit D1, Flora Nova, 
Fruitteeltbedrijf van Dijk en Casper uit F1. Voor dit seizoen zijn nog 5 ballen 
beschikbaar! 

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.

V.V.OPHEMERT vervolg
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DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
Na alle drukte rondom sinterklaas, oliebollen, oudejaarsopening, snerttoernooi 
en nieuwjaarsreceptie kan de Activiteiten Commissie even genieten van de 
welverdiende rust. 
Monique, Marianne, Angelique, Jan en Huib: bedankt!

Maar daarna komen de seizoensafsluitingen, vrijwilligersavond en de andere leuke 
activiteiten weer!

Agenda Activiteiten
Vr 8 feb Jeugdsoos – Carnaval
Vr 15 feb Klaverjas
Vr 8 maart Jeugdsoos - Dropping
Vr 15 maart Klaverjas
Ma 1 april Uitreiking Diploma KNVB cursus pupillentrainer
Vr 5 april Jeugdsoos - Filmavond
Vr 12 april 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
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Beste dorpsgenoten,

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, 5 januari, is 
het 9 graden buiten. Was gisteren in de tuin aan het werk en zag 
dat de natuur al reageert op deze toch wel hoge temperaturen. 
Daarentegen is het in Siberië en Alaska bijzonder koud geweest. De contrasten zijn 
groot.

Bij TVO kennen we niet echt een winterstop/slaap. Als de weergoden ons gunstig 
gezind zijn tennissen we gewoon door. Hoe kom ik van mijn “wintervet” af, of 
eigenlijk zou het wel goed voor me zijn om meer te bewegen, nou dat kan, wordt 
lid bij onze vereniging. We hebben een breed programma van activiteiten en 
natuurlijk kan op de maandagavond gelabeld worden. Vanaf 19.45h staat de koffie 
klaar zodat we rond 20.00h starten met tennissen. We hebben een vrije inloop en je 
wordt ingedeeld met de andere spelers, makkelijk niet? Wil je nadere info, zie onze 
TVO site op: www.tvophemert.nl.  Heb je toch nog vragen, mag je altijd contact 
opnemen met een van de bestuurders. 

Wat hebben we op de agenda staan voor de komende periode.
Op het moment dat jullie dit artikel lezen is de eerst activiteit alweer gestart 
n.m. het TVO interne wintertoernooi. Dit toernooi kent drie categorieën t.w. de 
dames- en heren enkel en de gemengd dubbel. Voor de laatste categorie wordt 
de door het organiserend comité gekoppeld aan een partner. Makkelijk voor de 
spelers zelf en het verrassingselement is: met wie gaat ik spelen en wie zijn mijn 
tegenstanders? Het TVO interne wintertoernooi wordt gespeeld op de woensdag-, 
vrijdagavonden en op zondagmorgen van 9 januari t/m 24 februari. De wedstrijden 
duren 45 minuten en de totaal gespeelde games zijn doorslaggevend voor de 
einduitslag.

De traditionele nieuwjaarsreceptie is gehouden op 13 januari. Het is een passieve 
activiteit zullen we maar zeggen, een gezellig samenkomen onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Maar we zijn er nog niet. Op 10 februari wordt, voor alweer de zesde keer, het 50+ 
toernooi gespeeld. Dit eendaagse toernooi is speciaal voor de oude jongeren die er 
weer een sportieve gezellige dag van gaan maken.

Dit is maar het begin van het seizoen, we hebben nog veel meer in petto, maar 
daarover de volgende keer meer.  

Met vriendelijke groet,

TVO

TENNIS VERENIGING OPHEMERT



             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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Restaurant “Het Dijkhuis”
� Een sfeervol restaurant �

� Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 �
� www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu �

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

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
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AUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.
Compleet, goed en betaalbaar

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

www.autobedrijfwillekes.nl
tel.nr. 0344-651294

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

www.bandenservicewillekes.nl
webshop: www.gebruiktevelgenenbanden.nl

tel.nr. 0344-661446

AUTOBEDRIJF WILLEKESAUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.

ALTIJD GOED AF!
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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