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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.



- 3 -

1Januari 2015
Jaargang 9, uitgave

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

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

Adverteren
• Wim van Driel
w.van.driel21@kpnplanet.nl

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

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

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

Data 2015:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
2 16 april 2015 26/27/28 maart 2015
3 28 mei 2015 8/9/10 mei 2015
4 16 juli 2015 26/27/28 juni 2015
5 8 oktober 2015 18/19/20 september
6 26 november 2015 6/7/8 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.

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 Ingrid van Assouw
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Kees van Houselt
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” Angelique Buitelaar
Restaurette Ben van Geene
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
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



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Veranderingen en wij

Waarom hebben we vaak zo’n moeite met veranderingen?

Telkens verbaas ik me er weer over. Vroeger, toen ik mijn 
opleiding in Utrecht volgde, moest ik van de ene kant 
naar de andere kant van de stad fietsen. Onderweg kwam 
ik 17 stoplichten tegen! Als ik stond te wachten tot het licht op groen sprong, ‘schrok’ 
ik weer even bij de verandering van de kleur van het stoplicht. Niet omdat ik een 
schrikachtig type ben, maar er veranderde iets waarop ik moest, en wilde reageren, 
vermoed ik. En daarin ben ik geen bijzonder persoon, geloof ik. Sindsdien ben ik erop 
gaan letten hoe dat zit met mensen en veranderingen. Vooral veranderingen waar 
we zelf niet voor gekozen hebben, maar anderen voor ons besloten hebben.

We wonen hier nu een tijdje en ook hier is al het een en ander veranderd. We hebben 
veel gehoord over de dijkverzwaring. Hoe ingrijpend dat voor veel mensen die langs 
de dijk wonen of nog sterker, woonden, is geweest. Maar ook voor het aanzicht 
ervan. Van de smalle steile hellingen naar veel flauwere brede. Een hele andere 
ervaring als je er overheen wandelt of fietst. Dit was vóór onze tijd hier.

En nu zijn ze al een poosje bezig met het veranderen van de oevers van de Waal. De 
kribben zijn bijna helemaal weg.  Dat is een kaal gezicht. Hoe zal dat uitpakken voor 
de mensen die zomers tussen de kribben zwommen? Wordt dat nu nog gevaarlijker? 
En dan die langsdam. Ik loop graag door de uiterwaarden en langs de rivier. Hier 
moet ik aan wennen. Het water stroomt anders met zo’n langsdam. Het lijkt tussen 
de oever en de dam terug te stromen. Een vreemd gezicht. Het zicht over het water 
is nu minder weids. De banen licht worden doorsneden. De boten lijken nu verder 
weg. Gelukkig zie je er bij een wat hogere waterstand niets van. Want het meest 
indrukwekkend is toch die enorme stromende rivier.

Een andere verandering is die bij het ‘entree’ van ons dorp, de Dreef. Stond daar de 
afgelopen jaren maïs, nu worden er fruitbomen geplant. En volgens mij is dit een 
verandering waar (bijna?) niemand moeite mee zal hebben. Over een aantal jaren zal 
dat toch een fantastisch gezicht zijn! Een echt Betuwse toegang tot het dorp. En dan 
de nieuwe wijngaard op de hoek. Ze zijn al aardig gegroeid in korte tijd. Wanneer zal 
de eerste Hèmerse wijn verkrijgbaar zijn?

Onze eerste reactie op veranderingen komt vast voort uit angst, onzekerheid. Je weet 
wat je hebt, niet wat je krijgt. Daarom ben ik fan van de geruststellende uitspraak: 
“Het enige dat niet verandert, is dat er altijd iets verandert”. Net als vroeger de rivier 
meanderde. En laten we toch blij zijn met de ingrepen die ervoor gezorgd hebben 
dat dat nu niet zo is. 

Belevenissen van een nieuwkomer

supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Veranderingen en wij
   vervolg

Het blijft een uitdaging om in veranderingen weer het goeie te vinden. Soms gaat 
dat makkelijker dan andere keren. Maar wat zou het saai worden als altijd alles bij het 
oude bleef…..

Succes met het meebewegen met de veranderingen die je wilt en vooral die je niet 
wilt en er toch zijn,

Kniertje.

RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Restaurette “Kom d’rin” in Huis Op Hemert te Ophemert is op woensdag
21 Januari  weer open voor alle 55-plussers. De gasten zijn welkom vanaf 11 uur voor 
de koffie en een drankje en natuurlijk een gezellig spel of een praatje. Het menu van 
deze dag is als volgt: groentesoep, boerenkool met spekjes en worst, augurken en 
piccalilly en dessert.
De maaltijd wordt afgesloten met een kop thee of koffie met iets lekkers erbij.
  Kosten bedragen €10,00. 

Opgeven graag voor  maandag 19 Januari bij:
Lucy van Geene  tel. 0344-652188
of bij Welzijn Neerijnen tel. 0418- 652371

U bent van harte welkom



Telefoon: 0344  65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

 Molenstraat 24, 4061 AC  Ophemert

 

Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: pedicureroelien@upcmail.nl

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Bibliotheek Ophemert

Zorgen over de bibliotheek

De bibliotheek is voor een dorp als Ophemert  een waardevolle voorziening. Alleen 
jammer dat er niet zo veel  gebruik van wordt gemaakt. Gemiddeld komen er per 
week niet meer dan  50 mensen boeken halen en terugbrengen of om een krantje of 
tijdschrift te lezen.  Dat zouden er meer moeten zijn.  Daarom roepen wij alle inwo-
ners van Ophemert op om meer en  een beter gebruik te maken van deze prachtige 
voorziening.   Hieronder zetten wij belangrijke informatie over de bibliotheek nog 
eens op een rij:

• In de bibliotheek kunt u direct kiezen uit een ruim assortiment volwassenro-
mans, kinder- en jeugdboeken maar ook tijdschriften.  Er is ook een mooi aanbod 
aan groot-letterboeken.  Boeken die in Ophemert niet aanwezig zijn kunt u via 
de website www.bibliotheekrivierenland.nl  reserveren en deze dan in Ophemert 
ophalen.  Zodra het boek in de bibliotheek voor u klaar staat, krijgt u via een e-mail 
of schriftelijk bericht hierover.  Deze service is gratis.  U kunt ook altijd één van de 
bibliotheekmedewerksters vragen om u hierbij te helpen. Zij  leggen het graag aan 
u uit.
• Ieder lid kan maximaal 15 items lenen. Alle items mag u maximaal  8 weken  in 
juw bezit houden. De bibliotheek wil het materiaal wel op tijd terug hebben. U 
ontvangt een email  wanneer de leentermijn bijna verstreken is. Het verlengen van 
geleende media is niet meer mogelijk.  Bij overschrijding van de leentermijn wordt  
geen boete in rekening gebracht.  
• Lenen en terugbrengen van boeken die u bij een andere vestiging heeft geleend,  
kunt u ook in Ophemert inleveren.  
• Naast boeken en tijdschriften heeft bibliotheek Rivierenland ook een uitgebreid 
aanbod aan films.
• Het abonnementgeld is gratis voor jongeren tot 18 jaar. Volwassenen betalen 45  
euro per jaar.
• Lenen en terugbrengen van boeken kan niet alleen tijdens de tijden waarop er 
een beroepskracht van de bibliotheek  aanwezig is, maar kan via een eenvoudig 
zelfbedieningsysteem ook gedurende alle tijden dat Huis Op Hemert open is. Dan 
kunnen trouwens  alle bezoekers van het Kulturhuis  de aanwezige tijdschriften en 
de regionale kranten  waaronder de Gelderlander ter plekke lezen. 
Huis Ophemert zal vanaf 1-1-2015 met grote regelmaat open zijn.
• Bibliotheekmedewerkers zijn aanwezig  op:  woensdagmiddag  van 14.00 – 17.00 
uur. Donderdagavond   van 18.00 – 21.00 uur
• De medewerkers van de bibliotheek geven graag antwoord op uw vragen en 
laten u tevens graag zien hoe u buiten de openingstijden  via het zelfbedieningssy-
steem van de bibliotheek items kunt lenen en terugbrengen.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u snel in te ontmoeten in Huis Op Hemert.
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Verhuur Torenhof.
De Torenhof was toe aan een flinke opfrissing en 
daar is geweldig veel werk aan verricht door een 
groep vrijwilligers, en met een prachtig resultaat! 
Allen die daaraan hebben mee gewerkt Hartelijk 
Bedankt daarvoor.  Wilt U meer informatie over de mogelijkheden voor het huren 
van de Torenhof voor bijvoorbeeld het  vieren van  verjaardagen, feestjes, een 
vergadering of een uitvaart, kunt vanaf heden contact opnemen met mevr. Jannie 
van Beest tel.0344-651610. Of kijk voor meer informatie www.torenhofophemert.nl
 
Spullen voor de Vaderdagmarkt.
Iedere laatste Zaterdag van de Maand is er gelegenheid om bij Aart Schelling, 
Bredestraat  4 te Zennewijnen, tussen 10.00 tot 11.00 uur, spullen te brengen voor de 
Vaderdagmarkt. Bijna alles is welkom! De opbrengst van de Vaderdagmarkt  is voor 
het onderhoud van de kerk.
Zijn er vragen of eventueel vervoersproblemen neem dan contact op met een van de 
kerkenraadsleden of het Vaderdagmarkt bestuur.
 
Pasen.
Het nieuwe jaar is nog maar net aanwezig en we zijn alweer met de gedachten 
bij de Pasen, dit is op 5 en 6 april. De tijd daarvoor wordt ook wel de 40 dagentijd 
genoemd. Hierbij een overzicht van de diensten rondom de Pasen.
22-2-2015 Pastor Emons Gaanderen 1e zondag, gelegenheid in de kerk
  koffie drinken.
1-3-2015 mevr. Ds. H.A.de Bruijn, 2e zondag.
8-3-2015 Ds. W. de Graaff, Geldermalsen,  3 zondag.
11-3-2015 Biddag v. gewas en arbeid,  Ds.Looman- Graaskamp,
  Geldermalsen, aanvang 19.30 uur.
15-3-2015 mevr. Ds. H.A.de Bruijn, Utrecht, 4e zondag.
22-3-2015 Ds. G.A. v.d.Weerd, Geertruidenberg, 5e zondag, met mede
  werking van het Koor “De Cornecanters” uit Ingen, gelegenheid in
  de kerk koffie drinken.
29-3-2015 mevr. Ds. H.A. de Bruijn, Palmpasen, gelegenheid in de kerk koffie
  drinken.
30-3-2015 t/m 3-4-2015 De Stille Week is er iedere avond een korte overdenking, 
  aanvang 19.30 uur.
5-4-2015 1e Paasdag, mevr. Ds. H.A. de Bruijn, met medewerking van 
  Muziekvereniging Euphonia.
Alle overige diensten beginnen om 10.00 uur.
  Hartelijke groet aan
  De inwoners van Ophemert en Zennewijnen
  De Kerkenraad

Informatie van uit
   onze kerk
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Nieuws vanuit Huis Op Hemert.

Sinds enkele weken is er de maandkalender. Hierop 
ziet u alle activiteiten die plaatst vinden. Op onze 
facebook pagina ziet u een link naar deze kalender. 
Op  dit moment wordt er  hard gewerkt aan de nieuwe website , dit neemt even tijd 
in beslag maar we kunnen ervan uitgaan dat de site straks makkelijk en overzichtelijk 
wordt en ook up to date zal zijn.

We zijn het jaar met een frisse start begonnen. Onze beheerder Rob Verhoef is per 1 
januari middels een pacht constructie aangenomen om het reilen en zeilen in Huis 
Op Hemert door te zetten. Wij wensen hem hier veel succes mee en rekenen weer op 
een goede samenwerking.
Het afgelopen jaar is er wat wisseling binnen ons bestuur geweest. Hier onder treft u 
de namen van het bestuur zoals het er nu uitziet .

• Anja Van Wezel (De Kernen)
• John Overeem
•Jerry Molenaar 
• Wilma Adriaans ( penningmeester )
• Lia Blokland 
Adviserende rol vanuit de Kernen : Gert-Jan Diebels

Onze functie van voorzitter is nog steeds niet vervuld…dus mocht u interesse 
hebben en u heeft hier affiniteit mee ..neem dan contact met ons op.

Wat staat er allemaal nog op de planning?
Hier onder een kort overzicht
Wekelijks :
Dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 Aquarelclub o.l.v. Dhr W van Driel
Dinsdag  19.30 - 20.30 Yoga o.l.v. Sharon van Cooten 
Woensdag 19.30 - 23.00 Biljartvereniging

Wekelijks wordt Huis op Hemert ook gebruikt door o.a.±
 • De AGO, badminton, voetbalvereninging en diverse clubs.

Februari
Vrij 06-02   Jeugdsoos activiteit ( Filmavond ) start 18.30
Zat  14-02  Uitvoering Toneelvereniging Deil   19.00-23.00
Woe  18-02  Restaurette Kom d’r in/16.00  Kindercarnaval  
Vrij 27-02  Café met Hollandse avond/ Apré  Ski . start 20.00

“HUIS OP HEMERT”
Actualiteiten Huis op Hemert
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Maart
Vrij 06-03 Jeugdsoos activiteit
Zat  07-03 Toneelvereniging  Est/  Oranje Comité
Zat 14-03 Kinderliedjes voorstelling KIKA
Woe 18-03 Gemeenteraadsverkiezingen 
Vrij      20-03  NL doet 
Zat      21-03  Jaarlijkse uitvoering Euphonia
Woe   25-03  Vrouwen van Nu

We zijn nog steeds opzoek naar enthousiaste mensen die ons af en toe mee 
willen helpen om activiteiten te organiseren of om op een andere manier een 
steentje bij willen dragen. Denkt u nu dat is iets voor mij neem dan contact op 
met onze beheerder: Rob Verhoef  hajverhoef@hotmail.com  of met Lia Blokland 
activiteitenhoh@gmail.com.

 
Wist u dat Huis Op Hemert een zeer geschikte locatie is om u vergadering, 
bijeenkomst, jubilea, verjaardag -of kraamfeest te vieren. Vraag naar de 
mogelijkheden bij Rob Verhoef.

Van maandag tot en met zaterdag is de foyer open van 18.30 tot 22.00 uur. 
www.kulturhus-ophemert.nl
www.facebook.com/huisophemert

Rob Verhoef 0344-608903
Info over de mogelijkheden /opgave /activiteiten 
info@kulturhus-ophemert.nl      activiteitenhoh@gmail.com

“HUIS OP HEMERT”
vervolg
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Peuterprietpraat
• Een van de peuters gaat op vakantie naar Italie, op de vraag 
wat ze daar gaat doen is het antwoord, lekker eten.
• Bij sommige peuters vliegen er fileerbeestjes door het huis, ( lieveheersbeestjes)
• Tegenwoordig hebben we naast Bob de Bouwer ook Dokter Bouwer.
• Een van de oudste peuters gaat oefenen op school, bij thuiskomst verteldt ze
dat juf Renske Engels praat in de klas, dat moet ik nog wel even leren is haar
conclusie.
• Op zaterdag gaat een van de peuters zoopzappen (boodschappen) doen met 
zijn ouders.
• Een tijdje kon je bij een supermarkt Eftelingfiguren sparen, bij een van de
jongens was de laarzensteler toch wel de favoriet, (klein duimpje)
• Er word nog weleens geverfd op Dikkie Dik, laatst wilde een van de peuters de
kleur groente.
• Op de vraag van een van de ouders aan hun peuter op welke sport ze wilde was
het antwoord, op wintersport.
• En in de maand december hadden wij een klazender ipv een kalender.
• Een van de oudste meisjes heeft een zusje die heel erg op haar lijkt, alleen de
naam wordt nog weleens vergeten door de andere peuters, dan wordt er
gezegd, he daar is de kleine Elin.

Onze peuterspeelzaal kan niet draaien zonder de hulp van onze ouders, deze ouders
zijn erg belangrijk met het helpen organiseren van allerlei feestjes, zonder ook maar
iemand te kort te doen wil ik bij deze Bea Drost heel erg bedanken voor haar hulp de
afgelopen 3 jaar op Dikkie Dik. 
Bea heeft heel wat jaartjes op Dikkie Dik doorgebracht, haar jongste zoon wordt in 
februari 4 jaar.
Daarmee komt er voor Bea een einde aan het tijdsperk Dikkie Dik.
Bea heel erg bedankt voor je hulp de afgelopen jaren.

Op Dikkie Dik werken met verschillende thema’s, op het moment van schrijven zijn 
we druk met ziek en gezond.

Bij dit thema gaat het voornamelijk over het consultatieburo, iets wat voor elk kind
herkenbaar is omdat ze met regelmaat daar komen.
Na dit thema gaan we hebben over Kleding en toevalligerwijs valt dit 
thema tegelijk met het feest Carnaval. Hoe leuk kun je een thema dan 
maken. Nieuwe kindjes zijn nog steeds welkom bij ons, loop gerust even 
binnen voor wat informatie of kijk even op de site www.spg-neerijnen.nl
Vele groetjes van de peuters van Dikkie Dik,

Angelique Buitelaar.

NIEUWS VAN
  PEUTERSPEELZAAL
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2015 
Wij zijn blij dat alle leden fit en sportief met AGO het 
nieuwe jaar 2015 in willen gaan. Wij wensen iedereen 
veel plezier in onze lessen. Ook nieuwkomers zijn 
altijd van harte welkom. Iedereen mag 3 vrijblijvende 
proeflessen volgen. Ben je al lid ? Maak dan gebruik 
van onze voordelige pakket-tarieven. Sporten in eigen dorp, zo makkelijk en gezellig.

ALV
Binnenkort zal weer de algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Alle leden en ouders van jeugdleden graag de mail met de officiële uitnodiging in de 
gaten houden.  Het is heel erg belangrijk voor een vereniging dat er zoveel mogelijk 
leden / vertegenwoordigers  aanwezig zijn. 

Streetdance
Helaas…..
Vanwege een vaste aanstelling van haar werk en de hierdoor ontstane werktijden is 
het voor Anca, in 2015, niet meer mogelijk om de streetdance lessen te verzorgen.  
Dit vind ze zelf heel erg spijtig. Het is AGO gelukt om vervanging te vinden, zij start, 
i.v.m. haar studie, pas begin maart.   De lessen zijn tot die tijd even stopgezet, ter 
compensatie wordt gym aangeboden. 

Op zoek naar een opvolger
Na bijna 2½  jaar in het bestuur bij AGO heb ik besloten mijn functie neer te leggen.
Het laatste jaar heb ik de functie van secretaris vervuld en ben dus nu op zoek naar 
een opvolger welke mij zo snel mogelijk kan vervangen. 
Als dit iets voor je is en jij mijn mede bestuurders wil ondersteunen, meld je dan 
alstublieft zo snel mogelijk.

 Monique de Jongh

Al onze sportactiviteiten en lestijden kunt u terug vinden onze website: 
 www.agosport.nl.

Ook kunt u ons vinden op facebook   
Voorzitter:  Vacature   
Vice voorzitter: Christina Claus telefoon: 651030            
Penningmeester:  Miranda van Leeuwen  telefoon: 651480             
Secretaris:  Vacature
Algemeen bestuurslid :  Claudia Essenburg telefoon: 632471
Algemeen bestuurslid:   Desiree van de Wijngaard

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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12 december 2014, Feestelijke opening nieuwe kantine
Nadat gesprekken met de Gemeente Neerijnen niet resulteerden in de gewenste 
verhuizing naar een nieuwe locatie met een uitbreiding naar drie banen heeft de 
Tennisvereniging in 2014 haar kantine volledig gerenoveerd en uitgebreid. 
De bestaande kantine is vergroot en ook zijn er twee kleedkamers en separate 
toiletten gerealiseerd.

In september is met de bouw gestart en dankzij het mooie najaar, de inzet van 
de aannemer en zijn team en de vele vrijwilligers die hebben gesloopt, bestraat, 
geschilderd en schoongemaakt konden wij ook daadwerkelijk op de geplande datum 
de feestelijke opening vieren.
Op 12 december was het eindelijk zover. De officiële opening van de verbouwde 
kantine en viering van het 40-jarig bestaan van Tennisvereniging Ophemert.

Tussen 17.00 en 19.00 uur waren leden en genodigden uitgenodigd voor de opening. 
Circa 60 gasten hebben met ons de opening gevierd.
Onder de gasten waren drie ereleden, bestuurders van het eerste uur, leden, de 
aannemer, vertegenwoordigers van andere sportverenigingen uit de Gemeente, 
sponsors en de Wethouder van Sport.

In de speech van onze voorzitter, Lex Medendorp, werd de geschiedenis van Tennis in 
Ophemert geschetst. Alle sponsors die een deel van de inrichting mogelijk maakten 
kregen een dankwoord. Ook werden alle vrijwilligers die hebben geholpen, enkele 
soms meerdere dagen, bedankt voor hun inzet. Een vereniging kan namelijk niet 
zonder de inzet van vrijwilligers.

Aansluitend gaf Roef van Waarden namens de drie ereleden een mooie klok kado die 
een prominente plaats in onze kantine zal krijgen.
De officiële openingshandeling werd verricht middels het doorknippen van een lint 
door het oudste lid, Roef van Waarden en het jongste lid, Jesse Wittekamp.
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Vervolgens kon iedereen verder genieten 
van de uitstekende en zeer gevarieerde 
hapjes die waren aangeboden door 
restaurant  ‘Het Dijkhuis’, Ophemert.

Ook willen wij graag de overige sponsoren bij naam noemen:

• Stebis BV uit Tiel voor een geweldig bedrag
waardoor wij een schitterende flessenkoelkast
konden kopen

 

• Global Paints voor het doneren van kwalitatief zeer
goede verf ( 90 liter voorstrijk, muurverf en plafondverf )  

• Electroworld Ton voor een 
gloednieuwe stofzuiger

• Gerrit en Ineke van de Westering voor een schitterende loungeset
• Arjan van de Water en Ina Vermeulen voor twee prachtige tafels
• Jan Vogel voor de nieuwe en fleurige gordijnen

Tennisvereniging Ophemert
      vervolg



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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Met de renovatie van de nieuwe kantine hopen wij ook nieuwe leden te trekken die 
zich zeker zullen thuis voelen bij de gezellige Tennisvereniging Ophemert.

 

Foto’s gemaakt door Barend Hooijer.

Tennisvereniging 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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Op 15 december hebben wij ons jaar afgesloten met een warme, mooie Kerstviering. 
De muzikale omlijsting was zoals al vele jaren in handen van Herman van Iterson en 
we hebben geluisterd naar het Kerstevangelie in de nieuwe stijl, een gedicht en een 
heel mooi Kerstverhaal.

Het bestuur had deze avond gekozen voor een Grieks buffet en dit alles onder 
het genot van een drankje. De dames die iedere maand weer de uitnodigingen 
rondbrengen en de dames die altijd de koffie verzorgen kregen een attentie voor 
hetgeen zij voor de vereniging doen.

In januari is zoals gebruikelijk de Algemene Ledenvergadering.

Twee bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar en we hebben gelukkig twee 
nieuwe bestuursleden bereid gevonden zich in te zetten voor onze vereniging. Na de 
officiële benoeming zullen wij ze aan u voorstellen.

Ook zal er gestemd worden of we wel of niet naar het Huis Op Hemert gaan.

Tot slot zal de avond worden afgesloten met een bingo, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor ons goede doel voor het afgelopen jaar, te weten Nationaal Fonds 
Kinderhulp.

In februari wordt de avond verzorgd door de heer Schippers uit Tiel. Hij gaat ons 
vertellen over de jaren ’60.

In maart krijgen we een reisverslag door de heer Griffioen over zijn gewaagde reis 
door Rusland.

Ook is in maart de jaarlijkse avond verzorgd door het Ringbestuur en deze avond zal 
voor de eerste keer plaatsvinden in het Huis op Hemert. 

Spreekt dit alles u aan, neem gerust contact met ons op. U kunt,  alvorens u besluit 
lid te worden, vrijblijvend een keer bij ons komen kijken en zelf ervaren dat wij een 
leuke vereniging zijn met voor ieder wat wils.

Bestuur Vrouwen van Nu Ophemert,
Lien de Jong voorzitter  tel. 0344-661678
Ria Vermeulen secretaris  tel. 0344-651219

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert



Het oranjecomité heeft het programma voor 2015 zo goed als rond. Zoals de vorige 
keer vermeld hebben we drie activiteiten dit jaar. Allereerst hebben we voor de 
kinderen een leuke voorstelling op 

vrijdagavond 
30 januari 2015 
 

Deze avond is in Huis Op Hemert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aanvang 19.00 uur 
Zaal open 18.45 uur.

De voorstelling duurt ongeveer 1,5 uur en er is een kleine pauze.
Een kleine omschrijving:

Tijdens de leukste kindershow van Nederland, de Crazy Jeugdshow, zijn kinderen actief 
betrokken.2 x 45 minuten een leuke en spannende afwisseling van diverse onderdelen 
zorgen ervoor dat niemand zich verveelt! Er wordt veel medewerking van de kinderen 
gevraagd. Dus meedoen, meeroepen, meedansen, veel kids worden bij Chris gevraagd. 
Chris brengt een show met veel vaart, humor en muziek. Goochelen, disco-quiz, zingen 
met hindernissen, wedstrijd, ballonvouwen en veel onzin……………..

Op zaterdagavond 7 maart 2015 
Hebben we voor het 2e jaar de 

Toneelgroep Est in:
“BIJ DE DOKTER”

Na het succes van vorig jaar wil deze groep weer graag voor het publiek in Ophemert 
het toneelstuk “Bij de dokter” komen spelen. Net als vorig jaar kunt u kaartjes 
bestellen/ophalen bij de bestuursleden van het comité Oranje. 
De kaartjes kosten € 6,50 in de voorverkoop en € 7,50 op de avond zelf aan de kassa. 
Wij attenderen u erop dat vorig jaar de kaartjes in de voorverkoop al uitverkocht 
waren. Dit jaar is de garderobe gratis. 

In de pauze hebben we een fantastische verloting met mooie prijzen.
KORTE INHOUD:

Er is een nieuwe arts in de praktijk van dokter Zijlsma en ieder denkt er het zijne van. Hij 
is toch geen familie van Mulleman die vroeger in het buitengebied woonde? Wat was 
daar toch mee? Bijna niemand weet iets. Wie wel wat weet zegt niets. Het is dan ook een 
en al roddel en achterklap in de wachtkamer. Een toneel stuk met sterk uiteenlopende 
karakters en gebeurtenissen. 
     Wij zien u graag komen!

Stichting Oranje Comité
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27 april Koningsdag:
Het programma voor deze dag is nog niet helemaal rond. Maar in grote lijnen geef ik 
u het programma:

• Aubade bij de muziekschelp
• Ballonnenwedstrijd
• Optocht (Deze maal geen thema) 
• Braderie 
• Sport en spel voor de kinderen
• Dorpsbarbecue

Aanvangstijden en verdere details vermelden in de volgende krant. 

Collecte 
Tenslotte nog vermeld dat we in februari weer bij u aan de deur komen voor een 
bijdrage. We rekenen op u. 

Telefoonnummers voor
het bestellen van de kaartjes 
of als u ons iets anders wilt vragen:
Annemieke van Lith  0344-651117
Kees van Houselt   0344-652645
Maroesja Punt    0344-633054 

 Hou ook onze website in de gaten. www.oranjeophemert.nl.

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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Hallo allemaal!!!

Het jaar is weer begonnen!
Allemaal de allerbeste wensen en dat het maar weer een heel leuk Jeugdsoos jaar  
mag worden! De school is al lang weer bezig en de eerste leuke activiteit is ook al 
weer geweest.

9 Januari - Kinderbingo
Het was een gezellig drukte in Huis op Hemert, er moesten extra tafels en stoelen bij 
gezet worden. Zo hoort het!
De mobiel was gesponsord door Electroworld Ton en werd gewonnen door Tycho 
Klein. Gefeliciteerd!

 

Wat gaan we de komende tijd doen?

Vrijdag 6 februari – Filmavond
Gezellig met zijn allen naar een leuke film kijken, natuurlijk met lekkere popcorn. Je 
mag een lekkere deken of kussen meenemen!
Jullie komen toch allemaal ook? 

Vrijdag 7 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 gaan we weer gewerkt gaan worden 
met een schema. Dat betekent wel dat we tijdig alle briefjes retour moeten hebben! 
Let op de briefjes!

Vrijdag 3 april – Verrassing
Hou de briefjes goed in de gaten op school of let op de mail!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail dan naar jeugdsoosophemert@gmail.com.
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OUD, OUDER, OUDST

Onlangs bracht mijn dochter Yvonne mij dvd’s,
daarop staan opnames van mijn 70ste verjaardagsfeest,
in 2000 opgenomen met een oude camera voor een video-recorder,
inmiddels zijn dat dvd recorders geworden.
Die mooie oude beelden bekijk ik nu op mijn pc en ben daar héél erg blij mee!

Maar er zijn ook nog oudere herinneringen:
opnames waar onze kinderen en kleinkinderen zingen
ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijks-bestaan,
dat lieten wij met 30 jaar auto-rijschool te samen gaan. 
Voor Nol zongen ze “ik heb een lieve opa” en “omaatje lief ” voor mij, hun oma.
Ook op veel andere gelegenheden , wilden zij wel optreden ,
met piano-begeleiding, accordeon, gitaar, blokfluit en tamboerijn 
met kokosnoten, ritme-stokken, sambaballen , ieder deed mee van groot tot klein !
Ja, op mijn muzikale kinderen en kleinkinderen ben ik heel erg trots !
Maar ook Nol ( ooit tamboer ) trommelde er lustig op los
bij o.a. een Kerst- en Oud en Nieuw feest-partij en ik speelde mondorgel daar bij.

De oudste beelden zijn echter van de van den Bergh reünie:
Nol ‘s 2 broers uit Australië “passeerden toen de revue”.
Dat feest ( 1983) organiseerden wij op “de meelzolder” van hun ouderlijk huis,
daar voelde iedereen zich natuurlijk direct helemaal thuis! 
Het is mooi om de familie zo gezellig samen te zien en te horen lachen
om anekdotes die diversen van hen ten gehore brachten.

Er werden foto’s van Nol met broers en zussen ( 8 personen) genomen
ook met de echtgenoten er bij en vervolgens is elk gezin apart aan de beurt 
gekomen.
Als vrouw van Nol was ik de jongste van de getrouwde stellen,
de enige overgeblevene, daarom kan ik dat nu nog na vertellen !
En van al die “vastgelegde” momenten uit het oude verleden ,
via dvd’s op de computer, genieten in het nieuwe moderne heden!

                  groetjes van Editha v.d.Bergh-Hörmann 
    + pootje van Pansjo

NOSTALGIE
Door eDITHA v.D.BergH-HÖrMANN©



Bommelsestraat 4
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com

Arjenne de Kruif
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Beste lezers,

In dit eerste Hèmers Krantje van 2015 willen wij beginnen met iedereen een goed en 
zo gezond mogelijk 2015 te wensen.

Nog even terug komen op 3 december.
In ons programma stond: “verrassingsmiddag”. 
We zijn de middag begonnen met een kwis. Er waren allerlei vragen over vroeger 
en nu en diverse onderwerpen. Er was geen prijs mee te winnen dus over de 
antwoorden werd volop overlegd. Een lastige vraag was:”noem een Nederlandse 
zanger met twee talen in zijn naam.” Denkt u er ook maar eens over na. Daarna 
hebben we een film gekeken. Wij hebben deze keer gekozen voor een film van 1983. 
Een film over Zennewijnen gedraaid door Niek van Eldijk en ingesproken door de 
heer Jan Papo. Het was een leuke film, veel van onze bezoekers herkenden mensen 
en plaatsen. Er was alleen tijd voor deel 1. Deel 2 krijgen we een andere keer te zien.
De Sint kon dit jaar niet naar de Soos komen, maar er was toch voor iedereen een 
cadeau: een mandje gevuld met fruit en lekkernijnen van Sinterklaas. 

Onze eerste soosmiddag in 2015 zit er ook weer op. Zoals gewoonlijk zijn we om 
11.00 uur begonnen met elkaar een goed nieuw jaar te wensen. Hierover werd ook 
een wens voorgelezen die we op internet gevonden hebben en waarvan de schrijver 
niet bekend is. Het heet: “Mijn Wens” en is een klein beetje aangepast.

Waarom 
hebben we 

een nieuw jaar nodig
Om al onze wensen 

uit te spreken
Beloftes te doen 

waar zeker de helft 
zich niet aan kan houden

Iedereen aan iedereen
veel geluk en 

goede gezondheid wenst 
Terwijl ik denk

Dat we dat 
elke dag nodig hebben

Misschien 
zouden we er eens 

bij stil moeten staan
Dat we ook op andere momenten

iets kunnen betekenen 

60+ SOOS OPHEMERT
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voor iemand 
waar we van houden

Of die ons nauw 
aan het hart ligt

Dus daarom 
lieve mensen

Van ons geen beste wensen
en loze beloftes
Maar gewoon

Een vriendelijk gebaar
Een lief woord

Wat van onze kostbare tijd 
Ook dit jaar

 
Na de koffie en een drankje was het tijd voor de warme maaltijd. Deze keer was 
gekozen voor een stampottendag. Zuurkool, boerenkool en hutspot met alles erop 
en eraan. En uiteraard soep vooraf en een toetje toe. 
Het was erg gezellig, de middag is omgevlogen. Voor we het wisten was het tijd voor 
de afsluitende koffie met bonbon. 

Woensdag 4 februari kijken we terug op de evacuatie in 1995. Het is dan 20 jaar 
geleden dat mensen en dieren moest evacuaren in verband met het hoge water. Niek 
van Eldijk heeft daar beelden van en die gaan we met elkaar bekijken. Iedereen heeft 
er zijn eigen herinneringen aan en die zullen we deze middag vast met elkaar delen. 

Woensdag 4 maart komt Geke van der Merwe. Zij heeft een boek geschreven over 
exentriekelingen, buitenbeentjes en kleurrijke figuren “Prachtmensen” en kan er 
schitterend over vertellen.

Woensdag 1 april komt de ons al bekende mevrouw Olga de Boer naar Ophemert. 
Deze middag is vlak voor Pasen, dus het onderwerp was niet zo moeilijk te kiezen: 
Pasen.

Bent u nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken. 
Het verplicht u tot niets!
Onze bijeenkomsten zijn van 14.30 uur tot 17.00 uur in de Torenhof.

Graag tot ziens.
Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika

60+ SOOS OPHEMERT
   vervolg
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Bent u ook naar de Blazersbende gaan luisteren? Weet u nog wel, die kinderen van 
de basisschool die geleerd hebben een instrument te bespelen en samen met 
Euphonia een concertje gaven? Wat waren ze leuk en wat deden ze goed hun best. 
Zoveel enthousiasme, het spatte eraf. En wat zaten er veel trotse familieleden in de 
zaal. Een aantal van hen heeft aangegeven door te willen gaan met Euphonia en daar 
zijn we erg blij mee. We krijgen er dus steeds meer jongeren bij en dat is voor een 
vereniging alleen maar goed.

Wij hebben ondertussen meegedaan aan de kerstnacht-en ochtenddienst en de kerk 
zat gezellig vol. Ook het samenspelen met Bert van de Brink is altijd leuk. Jammer 
genoeg misten wij wel een paar muzikanten. Er gaan toch steeds meer mensen op 
wintersport en er waren een paar zieke muzikanten.

In het nieuwe jaar zijn we weer begonnen met stukken voor kerkdienst en uitvoering 
en er komen nieuwe stukken en wat gouwe ouwe voorbij. Eén ervan werd al in de 
oorlog gespeeld. Of wij het voor elkaar krijgen om het te spelen, moeten we nog 
afwachten, maar we doen ons best. En natuurlijk willen we weer meedoen aan de 
Betuwecup. Ik weet niet of het elk jaar gehouden wordt, maar iedereen vond het zo 
leuk dat we zeker weer mee willen doen.
De uitvoering is op 21 maart. Noteer deze datum vast in uw agenda.

21 maart is precies de datum van oprichting van de vereniging. Dit was in 1907. We 
bestaan dit jaar dus al 108 jaar.

Binnenkort worden de donateurs weer benaderd om de jaarlijkse bijdrage te betalen. 
Nieuwe donateurs zijn altijd welkom. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. U 
kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

25 maart houden we de jaarlijkse ledenvergadering.

Nieuws van EUPHONIA



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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CWF–Cycling team
  grootse plannen voor 2015!

Na drie opeenvolgende jaren deelname aan Alp d’HuZes 
blijft het een schitterend evenement dat stiekem op ons 
lijstje blijft staan, je weet maar nooit.  Maar zoals eerder 
vermeld wil CWF Cycling Team dynamisch blijven. 

Fietsen in combinatie met steunen van goede doelen 
is de drijfveer. Verschillende evenementen hebben we  
onder de loep genomen voor deelname in 2015. 

Ons oog is gevallen op een vrij jong evenement, Giro di Kika. In 2014 voor de eerste 
keer verreden. Een tocht van 995 kilometer door Italië verdeeld over zes dagen door 
de spectaculaire Dolomieten. Met klassieke bergpassen als de Stelvio en de Gavia. 
Een aantal fietsers binnen ons team schuwt zoiets niet en we gaan met vier wielren-
ners en vier verzorgers deelnemen in 2015. 
Vanuit Alp d’HuZes was KWF ons goede doel. KiKa staat voor de combinatie van 
kinderen en de ziekte kanker, dan is de motivatie gelijk duidelijk. We gaan ons aanko-
mend jaar inzetten t.b.v. KiKa.
Om het hele team scherp te houden is er een tweede evenement op de agenda 
gezet. Drie en vier september zijn we bij de Mont Ventoux voor deelname aan ‘groot 
verzet tegen kanker’. Een evenement t.b.v. KWF waarbij de Mont Ventoux op de 
fiets of als runner bedwongen wordt.

Herfstfair:

De eerste activiteit voor dit seizoen zit 
er al weer op, de herfstfair in Huis op 
Hemert. Pakken met heerlijke drui-
vensap uit Ophemert, beschikbaar 
gesteld door onze eigen druiventeler 
Kees Kruitwagen (wijngaard de Kruit-
hof)  en appels beschikbaar gesteld 
door fruitbedrijf van Eldik uit Ophe-
mert brachten met elkaar toch zo’n € 
150 op.

Overige acties:
Sinds de inschrijving voor GirodiKiKa concreet is geworden beginnen de plannen 
en acties voor 2015 vorm te krijgen. Behaalde resultaten uit het verleden vormen 
de basis van waaruit ons team het lef heeft om zich te verbinden aan evenementen 
waarvoor een minimale sponsorinleg noodzakelijk is. 



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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CWF–Cycling team
    vervolg

Lokale partijen zoals stichting Care&Welfare 
Foundation, restaurant Het Dijkhuis en bakkerij 
Bas van Ooijen hebben aangegeven weer mede-
werking te willen verlenen. Doordat we allemaal 
graag praten over wat we gaan doen komen er 
ook mooie nieuwe dingen op ons pad. 

Muziektheatervoorstelling “Leve het Nijlpaard”

Zo sprak onze muzikale duizendpoot Vincent van Lent 
met John van Santen, theater van Santen, over GirodiKiKa. 
Zou het mogelijk zijn om de kindertheatervoorstelling 
‘Leve het Nijlpaard’ belangeloos naar Ophemert te halen? 
Daarna even onze contacten met Huis op Hemert gepolst, 
en jawel : 
Met trots presenteren wij op zaterdagmiddag 14 maart 
om drie uur ‘Leve het Nijlpaard’
Bijzonder te vermelden is het feit dat John van Santen, the-
ater van Santen, onlangs een prive-feestje gaf. Het giftenbe-
drag van zijn gasten heeft hij verdubbeld en gedoneerd aan 
GirodiKiKa. Dit soort spontane acties zijn voor CWF Cycling 
Team een enorme stimulans!

Snerttocht team 11 januari jl:
Het CWF-team is in het nieuwe jaar weer sportief van start gegaan, er zijn dit jaar 
weer fietsend en lopend uitdagingen aangegaan. Hiervoor zal het nodige getraind 
gaan worden. Maar ook gezelligheid is belangrijk binnen het team. Sportiviteit afslui-
ten met gezamenlijk snert eten met de gastvrijheid van Restaurant het Dijkhuis in 
Ophemert, goed voor het teamgevoel!



LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

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

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225
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CWF–Cycling team    vervolg

Agenda, zover nu concreet: 
Datum volgt zsm.  Een evenement in samenwerking met restaurant 
  ‘Het Dijkhuis’, Ophemert. (gezelligheid, eten, drinken!!) 

14 maart Theater van Santen in Huis op Hemert met ‘Leve het Nijlpaard’. 
 Entree € 5 (geheel voor KiKa)  Kinderen van 4 – 12 jr.
 Aanvang 15.00 uur. 
 Kaarten te koop bij de teamleden van CWF Cycling Team en bij 
 Autobedrijf Willekes, de Geer 13 Ophemert. 
11 april  Oliebollen van Bas van Ooijen
 Verkoop in Ophemert e.o. (opbrengst volledig voor KiKa) 
14 juni  CWF Cycling For KiKa. 
 Toertocht, in samenwerking met Toerclub de Batauwers Tiel. 
 Georganiseerd door CWF Cycling Team, start/ finish restaurant 
 ‘Het Dijkhuis’ in Ophemert. 
 70 en 110 km richting de Bommelerwaard. (Fietstocht conform 
 NTFU richtlijnen) 

28 juni t/m 3 juli  Deelname www.GirodiKiKa.nl 

3 en 4 september Deelname met het merendeel van CWF Cycling Team aan 
 www.grootverzettegenkanker.nl 

Doneren voor deelname aan GirodiKiKa: www.girodikika.nl/care-welfare-foundati-
on-cycling-team 
Doneren aan ons team is mogelijk via: www.cwfcyclingteam.nl

CFW-cyclingteam gaat er weer voor in 2015! 
Mogen wij weer op uw medewerking rekenen?





- 47 -

Allereerst iedereen de allerbeste sportieve wensen voor het nieuwe jaar!

Aankondiging Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandag 16 februari om 20.30 
uur.  We zoeken nieuwe bestuursleden! 
Aanmelden kan tot 14 februari op
info@vvophemert.nl of 651484.

Snerttoernooi & Nieuwjaarsreceptie
Het Snerttoernooi was weer prima door 
Gerrit en Henk georganiseerd samen met
de AC. Dank jullie wel!! ’s Morgens hielden 
de kinderen het nog droog en werd er 
druk gestreden om de snert-cadeaus.

Daarna lekker snert eten gesponsord door de HEMA met broodjes knakworst en 
warme chocomel!

’s Middags liep het anders dan gepland voor de senioren en de oudere jeugd. Die 
regenbuien waren tot daar aan toe, maar toen het ook nog eens heel hard begon te 
hagelen, gingen de dames en heren wat vroeger douchen en aan de borrel! 

V.V.OPHEMERT
vAN HeT BeSTUUr
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Kampioenen
Na de 1ste najaarskampioen, de meiden C1, volgenden er nog een aantal, de meiden 
D1, de F1 en de E1. Gefeliciteerd allemaal

Pupil van de week
Na de winterstop kun je je weer aanmelden als pupil van de week.
Mail naar info@vvophemert.nl of geef het door in de kantine aan Anita.

Verbouwing van de opslag
De opslag achter de keuken zien niet veel mensen, maar is natuurlijk wel heel 
belangrijk voor de kantine.
De opslag is tijdens de winterstop opgeknapt, de vloer betegeld, het plafond 
geïsoleerd en van radiator en nieuwe stellingen voorzien.  

Met dank aan Arie en Hans die dit samen met Ron en Rien gerealiseerd hebben! En 
natuurlijk Anita, die vervolgens alle kasten opnieuw kon opruimen en herindelen.

V.V.OPHEMERT
 vervolg
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Het D1 gaat nieuwe tenues krijgen van Bommelbeef van de familie Hooijer. En er 
wordt een reclamebord geplaatst! 
Autobedrijf Willekes heeft een nieuw bord bij de ingang aan de Kapelstraat geplaatst, 
waar zichtbaar op is tegen welke tegenstander ons 1ste speelt.

Op de nieuwjaarsreceptie hebben we de Club-van-20 en de 
Club-van-50 gepromoot. De borden zijn nog niet vol, dus…….
wil je ook meedoen, mail dan naar info@vvophemert.nl en geef je op!!

Vergeet niet bij Autobedrijf Willekes je deelnamekaart te laten zien bij onderhoud en 
reparaties aan je auto. Dan verdien je geld voor je club!
Heb je nog geen kaart? Ze liggen altijd op de bar!

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.

Alle sponsors weer hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid bij onze vereniging! 

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX

Agenda Activiteiten
Vr 16 januari  Klaverjas
Za/zo 24/25  Start voorjaarscompetitie Jeugd
   Start competitie senioren na winterstop
Vr 13 februari  Klaverjas
Vr 13 maart  Klaverjas
Maart   Oliebollen venten! 
April/mei   Sponsorloop

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT
Voorzitter   Wouter ter Meulen 651484 
Secretaris  Gerrit Stap   652207 
Sponsoring  René van Bommel 06-50695188
Algemene informatie info@vvophemert.nl

V.V.OPHEMERT
 vervolg
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Voor uitgave 2 - 2015 is dat: 26/27/28 maart 2015
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

Zorg dat u in de regio
 gezien wordt
Uw advertentie in

de volgende
uitgave hier

INFORMEER BIJ DE REDACTIE

Even op een rijtje de redactie-leden van ‘t Hemers Krantje:
 Voorzitter  Aart Kusters
 Kopij&advertentie Ben Groven
    Angelique Bos
 Opmaak&realisatie Marco van der Velden
 Adverteren&financiën Wim van Driel
 Advertentie beheer - nog vacant -

Wilt u actief meewerken aan ‘t Hemers Krantje? Laat het één ons even weten. 
Gewoon voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij één van ons terecht. 

In de redactie





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

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.



‘t Hèmerts Krantje

Nr 1, januari 2015

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

         ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN  COMPLEET, GOED EN 

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


