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         ALTIJD GOED AF! 
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www.bandenservicewillekes.nl 
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Ons dorp nu ook digitaal ?
  ”komt dat zien”

Het digitaal plein van Ophemert & Zennewijnen waar zowel
verenigingen, clubs maar ook de ondernemers en ZZP-ers van 

Ophemert & Zennewijnen zich kort kunnen en mogen presenteren!

www.ophemert.nl
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.
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1Januari 2016
Jaargang 10, 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
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.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.

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Christina Claus
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
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

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
Omslag in kleur
• 1/1 A5 € 60,00
Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
• 1/1 A5 € 25,00
• Middenblad   € 27,50

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
2 10 maart 19-20-21 februari
3 21 april 1-2-3 april
4 30 juni 10-11-12 juni
5 15 september 26/27/28 augustus
6 24 november 4-5-6 november

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

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Van hondenpoep naar gelukkig nieuwjaar
en wat daartussen zit

Eerst wilde ik dit stukje schrijven over de uitslag van het 
onderzoek naar het gevoel van veiligheid in onze gemeente. Het 
onderzoek is in het voorjaar van 2015 gehouden. De kop boven 
het bericht vertelde me dat hondenpoep het grootste ergernis 
en veiligheidsprobleem is in onze gemeente. Eerlijk gezegd schoot ik meteen in de 
lach. Niet omdat ook ik geen ervaring heb met hondenpoep (verse!!!) tussen mijn 
profielzolen en het gore karweitje om dat daar weer uit te peuren. Of nog erger: 
het nog niet te weten en dan met de poep onder je schoen in de auto te stappen, 
waardoor het goedje aan je pedalen gaat zitten. En de vreselijke stank waar je 
vervolgens in opgesloten zit tot je ergens bent waar je het schoon kunt maken. BAH! 
Of de pech die je kunt hebben als honden – en hun baasje – jouw stoep hebben 
uitgezocht als ideale poepplek. Héél smerig!

Het lachen kwam meer doordat ik graag in een gemeente woon waar dit het 
grootste veiligheidsprobleem is. Als je op televisie alle ellende ver weg ziet, dan is er 
met hondenpoep zo nu en dan nog wel te leven, zo dacht ik.

Maar in de week van deze uitkomst van het onderzoek waren de aanslagen in Parijs 
bij het voetbalstadion, in het theater en bij restaurants. Ineens veranderde het 
gevoel van veiligheid in ons deel van de wereld. En toch in ons dorp aan de Waal 
leek dat nog steeds ver van ons bed. Vlak daarna kwam het nieuws over de AZC 
in Geldermalsen en de rellen waarover iedereen heeft kunnen zien en horen. Nu 
veranderden de veiligheidsgevoelens dichtbij heel snel. 

En daarna het geweld tegen vrouwen in Oudejaarsnacht in Duitsland …… Wat zou 
de uitkomst van het onderzoek nu zijn, vraag ik me af.

Nee, teveel narigheid, teveel onrust en ongerustheid. Te moeilijk en ingewikkeld. Ook 
helemaal niet gepast op deze plek. Daar heb ik geen zin in om over te schrijven.. 

Vanochtend loop ik bij zonsopkomst op de dijk en zie het prachtige winterzonlicht. 
Het is zo anders dan het licht in de zomer. Daar kan ik zo intens van genieten. En juist 
op de dijk als de zon boven de Waal opkomt, prijs ik me weer gelukkig dat wij hier 
zijn komen wonen. En ik neem me voor een keer naar de overkant te gaan om het 
verschil te zien als de zon niet boven de Waal opkomt. Hoe anders is het licht dan? 
Dat is voor mij de kunst: om naast de ongerustheid en narigheid vooral het goede en 
mooie te blijven zien.

Ik wens alle inwoners van dit mooie dorp veel geluk, vreugde en plezier in het 
nieuwe jaar,

       Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer
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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

- 7 -

Hallo allemaal!!!

Allereerst iedereen nog de beste wensen en een korte reactie van 
Sinterklaas. Hij heeft laten weten het weer ontzettend naar zijn zin
gehad te hebben in Ophemert en dat hij heel erg moest lachten om de foto’s 
die op www.ophemert.nl staan of waarvan je de link kunt opvragen bij 
jeugdsoosophemert@gmail.com. 
Hij hoopt dat hij volgend jaar weer uitgenodigd wordt!

Het nieuwe jaar is al weer even bezig en de Jeugdsoos heeft er al weer 2 
activiteiten op zitten in januari. Woensdag 13 januari is lekker geknutseld en 
woensdag 20 januari is er samen met de PWA, Stichting Welzijn, maar vooral ook de 
voetbalvereniging een hele leuke spelmiddag georganiseerd. 
Het verslag volgt in het volgende krantje.

Wat gaan we de komende tijd doen?

5 februari Kinderbingo
Dit voor alle kinderen die de cijfers al een beetje kunnen herkennen. 
Neem anders pappa, mamma of een grote broer of zus mee. 
Dit is de enige activiteit van de Jeugdsoos waarbij de kinderen iets aan geld nodig 
hebben. De bingokaartjes worden voor 20 cent verkocht voor een gewone ronde en 
50 cent voor de klapperronde, waar vast weer een geweldige prijs te winnen is.
Vergeet niet je pen mee te nemen!

Voor in de agenda:
11 maart  Dropping (verplaatst)
April & Mei  Allemaal vrij
1 juni   Sport & Spel 

Opgeven per mail
Woon je in Ophemert (of vlak bij) en zit je niet op school in Ophemert, dan kun je de 
uitnodigingen voor de activiteiten van de Jeugdsoos ook in je mailbox ontvangen.
Stuur een mailtje naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail ons!
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Beste mensen,

Allereerst willen wij iedereen een goed en zo gezond mogelijk 2016 toewensen. 

Als u dit Hèmers krantje onder ogen krijgt hebben wij onze eerste bijeenkomst in 
het nieuwe jaar alweer achter de rug. Op het moment van schrijven echter nog niet. 
Over het hoe en wat kunnen we nu dus nog niet vertellen, dat komt in het volgende 
Hèmers krantje.

Nog even een terugblik op onze bijeenkomst in december.
Alle bezoekers hebben een oude (jeugd)foto ingeleverd. Niek van Eldijk heeft hier 
een mooi boekwerk van gemaakt. Op iedere bladzijde stonden 5 of 6 foto’s met 
evenveel namen. De kunst was om enkele mensen van de foto te herkennen, waarna 
de overblijvende foto’s meestal geraden werden. Hierdoor werd het een middag 
van herkenning, lachen en bijpraten. De foto’s waren ook op groot scherm te zien, 
wat soms wat duidelijker was. Aan het eind van de middag ging iedereen met een 
fotoboek en een plantje (gebracht door de pieten) weer vrolijk naar huis.

De volgende bijeenkomsten van de Zestig Plus Soos zijn: 
woensdag 3 februari. 
Deze middag is Frans Nieuwenhof onze gast. Hij is o.a. redacteur van het Senioortje, 
lid van de Historische Kring Kesteren e.o. en vrijwilliger bij Streekmuseum Baron 
van Brakel in Ommeren. Hij komt ons in ieder geval vertellen over genealogie 
(stamboomonderzoek) en waarschijnlijk ook over het streekmuseum. 

Woensdag 2 maart is het onderwerp valpreventie.
Deze middag wordt verzorgd door Susanne Monhemius.

Woensdag 6 april wordt een lezing vol jeugdsentiment. We kijken op grootbeeld 
naar Nederlandstalige artiesten en luisteren naar oer-hollandse liedjes uit de periode 
1920-1960.

Wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom in de Torenhof. De 
bijeenkomsten zijn normaal gesproken van 14.30 uur tot 17.00 uur. 

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

60+ SOOS OPHEMERT
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GELUKKIG 2016

Het nieuwe jaar is al bijna 1 maand “oud” ,
Met de jaarwisseling was de jeugd hier behoorlijk stout !
Vreselijke knallen, zó hard heb ik ze nog nooit gehoord,
Hebben onze oudejaarsavond gruwelijk verstoord!
Pansjo was er door eerdere knallen ( de hele week al) enigszins aan gewend,
Maar die van oudejaarsavond waren echt ongekend !
We hebben het “overleefd” maar toch echt wel “gebeefd” :(
Mijn vogelvoederhuisje was jammer genoeg ook verdwenen,
Maar een paar dagen later is ‘t in De Dode Linge weer verschenen.
Dat heb ik aan de politie gemeld en op hun advies de gemeente gebeld,
Die hadden er echter geen oplossing voor,
Maar stuurden mij naar het Waterschap door.
Een vriendelijke telefoniste luisterde naar mijn verhaal;
Zij beloofde direct hulp en zonder “omhaal”
Kwam er een aardige man in een witte auto aan “racen”
Die heeft het voederhuisje ( 1.5 m groot) uit ‘t water gehesen ;
Een vergoeding wilde hij absoluut NIET,
Het water “schoon houden” was zijn “gebied” !
Het gehavende huisje staat weer op zijn plaats,
Wel diverse latjes gebroken en doordrenkt met water helaas,
Maar ik ben nu eenmaal gehecht aan dat ding,
Het is aan mijn 23 jaar wonen in Ophemert nog een herinnering!
Daarom deed het mij ook heel veel plezier
Om van bekenden nog goede-wens-kaarten te ontvangen hier !
Ik hoop voor jullie allen groot en klein,
Dat 2016 een gelukkig en voorspoedig jaar mag zijn !

                  Groetjes, Editha v.d.Bergh-Hörmann 
    + pootje van Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Het nieuwe jaar is weer begonnen, de oliebollen en appelflappen moeten weer 
zakken en de uitvoering komt dichterbij, want die is al op 19 maart. Wat de muziek 
betreft, lijkt het een hele vrolijke avond te worden. U kunt ons dan ook zien in ons 
“gala uniform” met de roze strop. We kregen ook een minder vrolijke mededeling van 
de organisatie van de Bloesemtocht waar we al jaren spelen langs de route. Er moe-
ten 4 orkesten afvallen en wij werden helaas uitgeloot. Jammer, want we vonden het 
altijd erg leuk om er aan mee te doen. Op de laatste bestuursvergadering is afgespro-
ken dat we vaker ergens in het dorp willen spelen. Vorig jaar zijn we op een platte kar 
rondgereden en hebben hier en daar gespeeld, maar als een aantal mensen nou zegt 
dat ze het gezellig vinden als wij in hun straat zouden willen spelen, valt daar natuur-
lijk over te praten. We willen  wel rekening houden met de kinderen die de volgende 
dag weer naar school moeten, maar hier en daar een kwartiertje spelen, vinden 
wij ook leuk. Verder staan er nog enkele concerten in de zorgcentra in Tiel op het 
programma en we zijn samen met de muziekschool een project op de basisschool in 
Varik aan het opstarten.

En dan een stukje van dirigent Jaap en basgitarist Marcel
De harmonie Euphonia, waar iedereen telt, werd opgericht op 21 maart 1907. Het is 
een echte dorpsvereniging, die de verschillende festiviteiten met muziek opluistert. 
Hoogtepunten in het muzikale jaar zijn steeds het grote voorjaarsconcert, de kerk-
dienst op het kasteel, het Hèmers feest en de kerstnachtdienst in de kerk. Euphonia is 
altijd actief op zoek naar concertmogelijkheden, liefst met een hoog sociaal karak-
ter,bijv. het korte concert voor de corsovereniging in Varik en het avondvullende 
programma op Vrijthof. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met een project op 
de basisschool en er zijn weer jeugdleden te zien en te horen bij het orkest en bij de 
slagwerkgroep. Het gevarieerde repertoire met daarin ook moderne en lichte muziek 
zorgt voor een groeiende  vereniging en een groeiend publiek 

Nieuws van EUPHONIA

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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Op 21 december hebben wij onze jaarlijkse Kerstviering gehouden. Samen genieten 
van diverse kerstliederen, het Kerstevangelie, verhaal en gedicht en dit alles met 
muzikale ondersteuning van Herman van Iterson, onderwijl genietend van een 
broodmaaltijd.

Deze warme, fijne avond werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van diverse 
leden binnen onze vereniging die hier aan mee gewerkt hebben.

Ook een bedankje was op zijn plaats voor onze koffiedames en de bezorgers van de 
maandelijkse nieuwsbrief. 

In januari vindt onze algemene ledenvergadering plaats. 2 bestuursleden nemen 
na een periode van 6 jaar afscheid van het bestuur en we hopen dat deze plaatsen 
ingevuld gaan worden door nieuwe bestuursleden.

Ook spelen wij deze avond onze traditionele bingo, waarvan de opbrengst bestemd 
is voor SOS Kinderdorpen.

In februari gaan we ons verdiepen in de nieuwe verkeersregels zoals die 
tegenwoordig gelden.

U ziet, de Vrouwen van Nu blijven altijd in beweging en nieuwe leden zijn natuurlijk 
nog altijd van harte welkom.

Heeft U interresse, neem gerust vrijblijvend kontakt op met het Bestuur. In een 
volgend nr. van het Hemers Krantje hopen wij de nieuwe bestuursleden aan U voor 
te stellen.

Bestuur Vrouwen van Nu Ophemert,
Agnes, Lenie, Diny, Gerrie en Ria

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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2016 weer een nieuwjaar en weer een nieuw evenementen agenda van de B.H.T.C. 
Na al die regen zal het lente moeten worden voor de producten voor de oogstdag in 
de grond kunnen. De grond moet eerst nog zaai en poot klaar gemaakt worden,
voor er gezaaid en gepoot kan worden.
We hopen dat groep 4 van de Basisschool voor Koningsdag de aardappelen kunnen 
poten en dat dan het graan en andere producten gezaaid zijn. [Niet zaaien ook niet 
oogsten] Oogsten doen we 20 augustus, dan is onze oogstdag.
7 Mei hopen we ook een gezellige dag te hebben bij de keientrek. Dan gaat het erom 
wie het zwaarste gewicht met z’n oldtimer kan trekken.
U bent altijd welkom het terrein is gratis.
En 16 Mei 2de Pinksterdag zijn we weer op de Bol in Varik te vinden. Als het weer 
meewerkt en u komt kijken kan het gezellig worden.

              Tot ziens B.H.T.C. 

De Betuwse Historische 
    Tractoren Club
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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970

Oranje Comité
Het is een tijdje stil geweest rond het Oranje Comité, Kees van Housselt en Micha 
van Meeteren zijn gestopt binnen de organisatie. Micha en Kees, nogmaals bedankt 
voor de jullie inzet en goede samenwerking!! Maar daarentegen mogen we 3 nieuwe 
leden verwelkomen!! Te weten Paul Sterk, met name onder de voetballers een 
bekend gezicht. Jurgen van Laviere, als echte geboren en getogen Ophemertse zal 
hij een goede aanwinst zijn voor het team. Daarnaast is ook Diantha van Dam ons 
team komen versterken, zij stelt zich hier onder aan U voor. Ons team bestaat nu uit 
5 personen, maar extra hulp tijdens onze activiteiten is altijd welkom! Onze website 
wordt vernieuwd, onze Facebookpagina wordt door Diantha up-to-date gehouden 
en er zal geregeld een stukje in het Hemers krantje komen zodat U op de hoogte 
kunt blijven van onze activiteiten.

Hallo allemaal,

Aan mij werd gevraagd om een stukje te schrijven voor ’t Hemers krantje en dat doe 
ik dan ook met alle plezier. Laat ik eerst eens beginnen met mezelf voor te stellen, wel 
zo handig als kersverse inwoner van Ophemert.

Ik ben Diantha van Dam 26 jaar en sinds iets meer dan een jaar getrouwd met Pieter 
van Dam. Ik werk sinds een aantal maanden als budgetbeheerder en heb erg veel 
plezier in mijn werk. Naast mijn werk vind ik het ook leuk om lekker uit eten te gaan 
en zo nu en dan naar feest te gaan met familie en vrienden.

Vorig jaar Juli besloten wij ons huis te koop te zetten in onze voormalige woonplaats 
Tiel Passewaay. We wilde graag een huis met wat meer tuin en kwamen als snel uit in 
Ophemert. Waar we nu alweer vanaf januari 2015 met héél erg veel plezier wonen. 
Altijd spannend om ergens heen te verhuizen waar je eigenlijk niemand kent. Maar 
dat duurde niet lang, ik hoorde namelijk dat er nog mensen werden gezocht voor de 
Oranjevereniging en heb me meteen opgegeven. Ik dacht twee vliegen in één klap 
en ik leer mensen ken en kan misschien meteen wel iets voor het dorp betekenen. 
Voordat ik het wist zat ik aan de keuken tafel bij Kees van Housselt om de Koningsdag 
2015 te evalueren.

Uit dit gesprek kwamen meteen al een hele hoop leuke ideeën voor het aankomende 
jaar. Ik kan niet wachten tot de echte voorbereidingen gaan beginnen en hoop dat 
we met zijn allen een steentje bij kunnen dragen aan een geweldige Koningsdag in 
2016.

Ik hoop dat jullie zo wat meer van mij te weten zijn gekomen en hopelijk tot ziens!

 Liefs Diantha van Dam
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Alle feestdagen zijn weer voorbij. We hebben weer een nieuw 
jaar.  En alles gaat weer z,n gewone gang . Kom eens bij ons aan in Huis Op Hemert. 
We hebben een gezellige lokaliteit en het eten smaakt voortreffelijk.

Restaurette “kom d’rin” is elke maand open 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.
Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na met iets lekkers erbij.
U kunt dit alles genieten voor € 11,00 
Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55jaar
zijn van harte welkom

Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande, 
dus voor, of 18 Januari bij:

Welzijn Neerijnen     Tel.04118-652371
U bent van harte welkom

Wat data die U alvast in de agenda kunt zetten zijn:
Vrijdag 29 januari: Kinder theater avond voor de basisschoolkinderen. In Huis op 
Hemert, om 19:00uur. (voorstelling duurt ongeveer 50min)

in de periode van 15-27 februari zullen wij weer langs de deuren komen met onze 
Oranje Collecte bussen. (mede door Uw bijdrage kunnen wij in het dorp leuke 
activiteiten organiseren voor jong en oud!)
Zaterdag 5 maart: Toneel voorstelling van Toneelvereniging Est. (nadere informatie 
volgt)
Woensdag 27 april: Koningsdag. Het thema voor de optocht zal dit jaar zijn: Een frisse 
wind door Ophemert!

Het Oranje Comité heeft er weer zin in en hoopt U allen weer te mogen ontmoeten in 
dit nieuwe jaar!

 Annemieke van Lith, Diantha van Dam
 Jurgen van Laviere, Paul Sterk en Maroesja Punt

Oranje Comité - vervolg
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Deze cursus wordt georganiseerd door de protestantse kerken van Varik/Heesselt 
en Ophemert/Zennewijnen gezamenlijk. Het is een cursus waarin we ontdekken en 
doen. Op vier avonden bespreken we een vrouw uit de bijbel; wie was zij? Waarvoor 
leefde zij? Wat kwam zij tegen in haar leven? En welke plek had geloof? We lezen 
stukjes, denken samen na over haar en ons eigen leven. Daarna gaan we in samen-
werking met schilderes Soraya van Houwelingen deze bijbelse vrouwen op het doek 
zetten. De avonden worden afwisselend door de predikante van Varik/Heesselt en 
van Ophemert/Zennewijnen geleid; de ene keer in het atelier van Soraya (kerklaan 1 
in Heesselt, de andere keer in de Torenhof (zaal achter de kerk in Ophemert. 

De eerste avond van de schildercursus op 11  november j.l. was goed bezocht; er 
waren tien deelnemers op die avond We dachten  na over Eva, en we schilderden 
haar vervolgens op heel verschillende manieren, waarbij goed uit de verf kwam wie 
zij was; en vrouw met pit! Er waren 10 deelnemers die avond, en komende keer kan 
er nog meer bij, want dan zitten we in de Torenhof in Ophemert.  

De tweede avond is op 20 januari a.s. in de Torenhof. Dan gaan we ons in Maria ver-
diepen- deze  moeder van Jezus wat was zij voor een vrouw-  en daarna gaan we haar 
schilderen.  Deze avond wordt geleid door ds .Annemieke de Bruijn. In de loop van 
het jaar komen er nog twee avonden, die data kunt u nu al noteren.

 • woensdag 9 maart: Esther in Heesselt. 
 • woensdag 18 mei: Lea in de Torenhof. 

U kunt een losse avond bijwonen, of alle vier de avonden. Kosten per avond, inclusief 
materiaal, koffie en thee: 7,50 pp. De avonden beginnen om 19.30 en duren tot 22.00 
uur. Graag aanmelden, uiterlijk 16 januari: via annemieke.messelink@telfort.nl of via 
domineecevaal@gmail.com. 

Schildercursus: 
 Bijbelse vrouwen tweede avond
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Schildercursus: 
 Bijbelse vrouwen tweede avond
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“HUIS OP HEMERT”
2015 is weer voorbij en we hebben de laatste tijd weer 
mooie en gezellige evenementen mogen organiseren. 
Mede door onze vrijwilligers die altijd voor ons klaar 
staan op wat voor manier dan ook! Nogmaals dank hiervoor!!!

Zo was er een druk bezochte herfstfair met wel bijna 50 standhouders. We hopen dat 
de lente fair ook een succes gaat worden ( houd de website /fb pagina en u brievenbus 
in de gaten) 

Er werden diverse bijeenkomsten georganiseerd, we hebben Sint en zijn pieten 
mogen ontvangen, er waren diverse activiteiten van de jeugdsoos. Ook werd er een 
kerstworkshop, klaverjas-middag en een nieuwjaarsnachtfeest gehouden. De zalen 
werden regelmatig verhuurd voor een vergadering, bijeenkomst of feest.

Iedere week werd/wordt er gesport er wordt gebiljart, de bibliotheek is dagelijks open 
en de ouderenopvang is ook wekelijks aanwezig. Sinds eind oktober hebben we een 
vernieuwde website, leuk om eens te kijken wat er mogelijk is op het gebied van het 
huren van een zaal of het houden van een feest.  www.kulturhus-ophemert.nl
  https://nl-nl.facebook.com/huisophemert

Kijk ook eens in de agenda, dan ziet u dat er wekelijks van allerlei activiteiten plaats 
vinden. Zoals: ouderengym, Zumba, badminton, taekwondo, biljarten, ouderengym, 
peutergym aquarelcursus, korfbal, koffieochtend en nog heel veel meer.

Mocht u leuke ideeën hebben of mee willen denken/praten over het wel en wee 
van Huis op Hemert dan is wellicht een plaats binnen ons bestuur of bij onze 
activiteitencommissie iets voor u. Neem contact op met een van deze bestuursleden of 
onze beheerder. 

John Overeem (Bestuur) Lia Blokland (Activiteiten) 
Rob Verhoef (Beheerder)
     
We gaan er dit jaar weer een mooi jaar van maken en hopen
u vaak te zien in Huis op Hemert.

Elke 3e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur Koffie-ochtend is in Huis Op 
Hemert voor alle inwoners met gratis koffie en voor een praatje en / of een spelletje.
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Buurtvereniging 
   Zennewijnen

“Bedankt!”

Op vrijdag 11 december organiseerde de  
buurtvereniging van Zennewijnen de jaarlijkse 
“WildWinterKermis”. Op deze gezellige avond waren er leuke, gezellige en lekkere 
prijzen te winnen met het “Rad van Avontuur”. Dankzij een groot aantal sponsoren 
uit de regio is het wederom een zeer geslaagde avond geworden! Wij willen hun 
nogmaals hartelijk bedanken voor de prachtige prijzen: 

* Huidexpert Helga * Bakkerij Bas van Ooijen * leden van de Aquarelclub 
Ophemert * Schildersbedrijf Chris de Gram * Versplein Augustinus * Global 
Paint * Michel Vreugdenhill * Bloemisterij van Veenendaal * Geerjan’s 
Haarmode * autobedrijf Hans Smits * Electroworld Ton * Rob Plattel / 
Natural Art * MCD Boudewijn van Est * Fruitsorteerbedrijf van Eldik * Första 
Nedeland * Schoonheidssalon Mace Dolron * Flora Nova * Henk de Wit, 
vogelhuisjes * Kapsalon Josette * Fruitbedrijf Jan Timmer * Bloemist Matthijs 
Verbruggen * Rob Smits Groente en Fruit * Barend Heffels  en Bets Bullema * 
Akkerbouwbedrijf Gerrit van de Westeringh * 

Hopelijk zijn wij niemand vergeten te noemen, anders bij deze ook onze hartelijke 
dank! 
Ook hadden wij deze avond niet kunnen organiseren zonder alle hulp van de vele 
vrijwilligers! 
Ook in het komende jaar zullen wij u op de hoogte houden van de verschillende 
activiteiten in en rond het buurthuis in Zennewijnen. 

Met vriendelijk groet, 
Buurtvereniging Zennewijnen
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Peuters in Beweging
Sinds oktober jl. is  er een nieuwe activiteit in de 
gymzaal van  Huis op Hemert ‘Peuters in Beweging’ 

Iedere donderdag ochtend (9.15-10.00) kunnen 
kindjes tussen de ±1,5 en 4 jaar onder begeleiding
van mama, papa, opa, oma, oppas enzo bewegen.  

‘Goed’ bewegen begin bij de allerkleinsten
‘Goed’ bewegen begin bij de allerkleinsten, klinkt cliché maar onderzoek bewijst dat 
dit wel degelijk bijdraagt in de ontwikkeling van het kind.  Vooral beweeg-ervaring is 
in deze leeftijdsfase belangrijk.  Vallen, opstaan, ontdekken (ook als iets 50 keer niet 
lukt) maakt dat kinderen leren.  Ieder kind doet dat op zijn/haar eigen tempo. 

In de lessen wordt spelenderwijs door de dreumesen
& peuters kennis gemaakt met diverse beweegthema’s.
De lessen zijn ongedwongen en maken dat er voor het 
kind ruimte is zijn/haar eigen creativiteit te ontwikkelen.
Plezier staat dan ook centraal!

Nog enkele plaatsen beschikbaar 
Voor deze leeftijdscategorie houden we de groep graag 
klein ±15. Mocht de groep boven het optimale  kind aantal groeien, dan
is de ambitie de groepen te gaan splitsen. U kunt altijd 2 gratis proeflessen volgen. 
Voor meer informatie http://vlugenlenigtiel.webs.com/
   mandy.venltiel@upcmail.nl 
   0652780821

Kennismaking
De lessen worden gegeven door Mandy den Boer
(28 jaar) Zij is zelf woonachtig in Ophemert, 
werkzaam als sportdocente en geeft inmiddels ruim 
10 jaar les bij ‘Vlug en Lenig’.  Veel kinderen uit de 
omgeving van Tiel hebben van haar les gehad. Leren 
bewegen met plezier, is voor haar belangrijke 
kernwaarde zowel in haar werk als bij de 
vereniging. 

De keuze om les te geven in Ophemert heeft voor haar meerdere redenen.   

De peutergym is bij Vlug en Lenig ruim 10 jaar geleden gestopt. Ik gaf zelf destijds de 
kleuters les en vond het zo jammer dat er voor de peuters geen lesuur was. Ook komt mij 
vaak ten gehore, dat er nauwelijks activiteiten aanbod is voor deze doelgroep.
Dat heeft bij mij altijd gekriebeld daar toch iets mee te  gaan doen. 

Eigen foto

Eigen foto

Eigen foto
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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  ]
- 35 -

Peuters in Beweging - vervolg
In Tiel is er geen beschikbare ruimte (vanwege de 
scholen). In Huis op Hemert is die ruimte er wel.  

Mandy ziet graag dat er nog een aantal enthousiaste 
ouders met hun kindje(s) komen aansluiten, haar 
wens zou zijn dat als het kind aantal groeit, om voor 
de wat oudere peuters een lesaanbod aan te bieden 
richting de kleuterfase.

Ouders aan het woord 
Annebelle van de Pavoordt is de moeder van Jelle (2,5 jaar). Hieronder deelt zij kort 
haar ervaring. 

Jelle kijkt iedere week erg uit naar de les bij Mandy. De les begint in de kring met een 
liedje en een dansje. Elke les zijn er verschillende leuke onderdelen welke Jelle graag 
ontdekt. Hij vindt het fantastisch om te klimmen, te klauteren en te springen. 

Aanschaf materialen
Mede dankzij de grote clubactie en de herfstfair in Huis op Hemert heeft de 
vereniging  materialen kunnen aanschaffen speciaal voor deze doelgroep.
Bedankt voor jullie bijdrage. 

Balans gong, speel parachute, kruiptunnel, balansballen, 
speelballen en een markeer set.

Eigen foto

Eigen foto
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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

- 37 -

NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

Wij gaan meedoen aan NLdoet!!!
In het vorige Hèmers Krantje hebben wij het 
al over deze actie gehad.

Inmiddels hebben we van het Oranje  onds 
de toezegging dat we € 400,00 subsidie 
ontvangen.

De voorlopige planning is:
tegelpad van de kerk naar de Torenhof ophogen, hekwerk aan de Weverstraat schil-
deren, draaibaar hek sluitend maken tuinhuisje/schuurtje opknappen.

Op 11 maart zal het bestuur  ervoor zorgen dat de benodigde materialen gehaald 
worden/zijn. 

12 maart – klusdag vrijwilligers
We willen deze dag graag van 9.00 uur tot 18.00 uur met zoveel mogelijk vrijwilligers 
gaan klussen en er een gezellige dag van maken.
Wij zorgen voor koffie, thee en een gezamenlijke lunch.

Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij Albert Reijnen, telefoonnummer: 0344-
651800, email: a.reijnen82@upcmail.nl

Op de dag zelf kan iedereen zich melden bij de Torenhof.
Graag tot ziens op 12 maart.

Het bestuur

In samenwerking met de kerkelijke gemeente van Varik/Heesselt organiseert de 
kerkelijke gemeente van Ophemert ook twee film avonden. We bekijken een film 
die aanleiding geeft tot dieper nadenken en gesprek. We beginnen met  koffie/
thee en een korte inleiding, daarna bekijken we de film en na afloop is er ruimte 
voor nagesprek en ontmoeting.  De eerste filmavond was in oktober in Varik, maar 
de tweede is op woensdagavond 17 februari in de Torenhof in Ophemert. Aanvang 
19.30. Het filmgesprek wordt geleid door ds. Marjolein Cevaal uit Varik. 

De toegang is gratis!, maar voor consumpties wordt een vergoeding gevraagd. 

Filmavond ‘ the life of Pi’
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Allereerst iedereen de allerbeste sportieve wensen voor het nieuwe jaar!

Aankondiging Algemene Ledenvergadering
De ALV staat gepland op maandag 29 februari om 20.30 uur. 

Snerttoernooi & Nieuwjaarsreceptie 9/1
Het Snerttoernooi was weer prima door Gerrit 
en Henk georganiseerd, samen met de dames 
van de AC. 

’s Morgens streed de jeugd t/m de C om de 
snert-cadeaus.

Daarna werd er lekker snert gegeten, wederom gesponsord door de Hema, met 
lekkere broodjes knakworst en warme chocomel!
’s Middags moesten de B’s en de senioren aan de slag waarbij Kampong er met de eer 
vandoor ging.

Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie werden de dames van de AC in het zonnetje 
gezet voor alle leuke extra activiteiten elk jaar en Anita omdat ze altijd aanwezig is in 
de kantine! Dank jullie wel dames!

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Roy Jonas
Lutterveldsedwarsweg 2
4005 LC Tiel
Telefoon: 06 8399 0746

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

Ook de nieuwe burgemeester, de heer de Vries, is op de nieuwjaarsreceptie geweest 
en heeft zich verdiept in de vereniging en kennis gemaakt met alle aanwezigen.

Najaarskampioenen
Zowel de jongens E1 als de meisjes E1 zijn najaarskampioen geworden. Gefeliciteerd!

Pupil van de week
Wil je ook de VIP-behandeling en een thuiswedstrijd van het 1ste openen? Mail naar 
activiteiten@vvophemert.nl of geef het door aan Roelanda Lagerweij.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Deze keer nog geen foto’s van de nieuwe tassen van Aggreko. Het 1e herenteam 
heeft wel van Aggreko nieuwe tenues mogen uitzoeken. Kunnen ze straks tegelijk op 
de foto! Dank je wel Willem Schinkelshoek!

We bedanken Loon en Grondverzetbedrijf Bongers voor het 2e keer op rij klepelen 
van de begroeiing langs de slootkanten.
 

Tevens is er een nieuw reclamebord van Rens Loodgietersbedrijf geplaatst, die tevens 
de onderhoudswerkzaamheden op het Sportpark als sponsoring voor hun rekening 
nemen!
 
Denken jullie ook allemaal aan de “Club Aktie” samen met Autobedrijf Willekes? Elke 
onderhoudsbeurt e/o reparatie levert de club geld op!
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en heeft zich verdiept in de vereniging en kennis gemaakt met alle aanwezigen.

Najaarskampioenen
Zowel de jongens E1 als de meisjes E1 zijn najaarskampioen geworden. Gefeliciteerd!

Pupil van de week
Wil je ook de VIP-behandeling en een thuiswedstrijd van het 1ste openen? Mail naar 
activiteiten@vvophemert.nl of geef het door aan Roelanda Lagerweij.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Deze keer nog geen foto’s van de nieuwe tassen van Aggreko. Het 1e herenteam 
heeft wel van Aggreko nieuwe tenues mogen uitzoeken. Kunnen ze straks tegelijk op 
de foto! Dank je wel Willem Schinkelshoek!

We bedanken Loon en Grondverzetbedrijf Bongers voor het 2e keer op rij klepelen 
van de begroeiing langs de slootkanten.
 

Tevens is er een nieuw reclamebord van Rens Loodgietersbedrijf geplaatst, die tevens 
de onderhoudswerkzaamheden op het Sportpark als sponsoring voor hun rekening 
nemen!
 
Denken jullie ook allemaal aan de “Club Aktie” samen met Autobedrijf Willekes? Elke 
onderhoudsbeurt e/o reparatie levert de club geld op!
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

Balsponsors
We zoeken nog balsponsors voor de komende periode en bedanken vast de 
bedrijven die dit seizoen al een bal gesponsord hebben.

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

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
De Activiteiten Commissie mag weer even pauze houden en dat is ze gegund! Kijk 
voor de activiteiten agenda op onze website! 

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 of bel 651484
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Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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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

- 47 -

AGO wenst allen leden en relaties een gezond en sportief 
2016

Wij hopen dat wij van 2016, samen met jullie, weer een 
gezellig en sportief jaar kunnen maken.

Pietenles
Afgelopen december was er weer een Pietenles voor alle kinderen van de AGO. 
Ondanks de drukte konden er toch twee enthousiaste Pieten bij ons op bezoek 
komen. De gymzaal was een groot klim- en klauterparadijs en zo gingen de kinderen 
aan het einde van hun les moe maar voldaan met een kleine lekkernij naar huis.

We hebben een cd met de foto’s van de pietenlessen, heb je interesse ?  Stuur even 
een mail aan vice@agosport.nl 

Badminton
Helaas…..
Na 27 jaar moesten wij op de laatste maandag van 2015 afscheid nemen van onze 
badmintontrainer René Goossens. In verband met een blessure en de daaruit 
volgende operatie is het voor hem niet meer mogelijk om les te geven. Dit kwam 
voor iedereen heel onverwacht. Wij hebben deze laatste maandag avond dan nog 
gezellig bij elkaar gezeten en van René met veel kussen en cadeautjes  afscheid 
genomen.
    

Wij zijn nu druk bezig om zo snel mogelijk vervanging te regelen. De lessen gaan tot 
die tijd zo goed mogelijk door. 

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

Nieuwe Faceboookpagina
Wij hebben onze facebook pagina opnieuw opgezet. Hiermee
willen wij jullie beter op de hoogte houden van alles wat wij doen. Om zoveel 
mogelijk mensen te kunnen bereiken geld ook hier: like en deel onze pagina.  
  
Jubileum AGO
AGO bestaat dit jaar al 60 jaar. Wij zijn hier best trots op en willen dit
 niet zomaar langs ons heen laten gaan.  Hou onze facebookpagina
en website in de gaten voor speciale acties rond het jubileum. 

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:   Karin Tjonk           telefoon: 605759             
Secretaris:    Vacature  

A.G.O. (vervolg)

Voor uitgave 2 - 2016 is dat:  19-20-21 februari
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij
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Ons dorp nu ook digitaal ?
  ”komt dat zien”

Het digitaal plein van Ophemert & Zennewijnen waar zowel
verenigingen, clubs maar ook de ondernemers en ZZP-ers van 

Ophemert & Zennewijnen zich kort kunnen en mogen presenteren!

www.ophemert.nl
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 Hèmers 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 


