
‘t Hèmers Krantje

Nr 1, februari 2017

        ____________ 

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 



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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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 “kom d’rin” Joke de Vree
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 Hermien Hooijer
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
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2017:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
2 17-18-19 maart 6 april
3 28-29-30 april 18 mei
4 9-10-11 juni 29 juni
5 25-26-27 augustus 14 september
6 3-4-5 november 23 november

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



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Kleurloos prachtig
Ineens besef ik dat het kleurloze in 
de winter me iets brengt. Nou ben 
ik een kleurenfan. In huis en buiten 
houd ik erg van kleuren. Maar wat 
winter winter maakt, is ook een 
gebrek aan kleur. Weinig licht en 
soms hele dagen grijsgrauw zonder 
dat het naar een hoogtepunt gaat. 
De dagen beginnen dan grijs en 
eindigen even grijs. Alsof er geen 
zon bestaat en er geen midden op 
de dag is. Hoe anders als de zon wel 
schijnt en vooral aan het eind van de 

middag zo kleurrijk ondergaat. Hier kunnen we dat zo goed zien: van de heldere 
lichtgele bol naar de rijke warme oranjerode kleuren als de zon achter de dijk 
verdwijnt. Nu, dankzij het ruime weidse verkijken hier zie ik hoe geweldig dat is. Een 
accu-oplaadmoment aan het eind van de dag. Als het past, ga ik er voor zitten, staan 
of liever nog, buiten lopen op de dijk. 
Toen ik in december het idee kreeg om deze keer over het kleurloze land te schrijven, 
maakte ik alvast foto’s van het dorre bruin-beige gras. Door de geringe sobere 
kleuren ga je de kleine verschillen veel beter zien. Wordt in de andere jaargetijden 
je aandacht meteen getrokken naar felle en heldere kleuren, nu moeten we het met 
heel weinig doen. In dat verfijnde stille palet van kleur speelt schaduw een grotere 
rol ontdek ik. 
Inmiddels zitten we al een tijdje in een sneeuwwit landschap, waarin nog minder 
kleur te zien is. En toen ik vandaag daar doorheen wandelde in de heldere 
ochtendzon viel me op dat binnen de grote witte vlakte veel tinten wit, grijs en bruin 
zaten. En zoals op de foto hopelijk te zien is, wordt een schaduw van een deel van 
het land dat iets hoger ligt ineens een groot grijs vlak. Als ik dan op mijn hurken van 
dichtbij kijk, zie je dat al die kleine ijskristallen kleine schaduwtjes geven. Dat maakt 
het grootse witte vlak niet hetzelfde als een egaal wit geschilderde vloer. Dit leeft, 
trilt, zindert, al is het van de kou. Eigenlijk wel apart dat je steeds beter en meer gaat 
zien als er weinig kleur is. Een Nederlandse kunstenaar, Jan van Schoonhoven, heeft 
van papier en karton witte werken gemaakt met allemaal vlakjes. Die vlakjes staan 
in verschillende schuine standen, waardoor het licht een grote rol erbij krijgt. Bij elke 
lichtinval veranderen ze, bij elke andere plek die je inneemt ook. Heel rustig word je 
ervan. Je blijft kijken terwijl er bijna niets te zien is. Wonderlijk toch!?
Nou hebben we sinds een jaar ofzo een website van en over ons prachtige dorp. 
Daar kun je ook foto’s op laten zetten. Zou het niet leuk zijn als we dat meer zouden 
doen? Want ik ben niet de enige die zoveel moois hier ontdekt. Stuur uw mooie foto’s 
digitaal via de mail naar foto@ophemert.nl. Via de website ophemert.nl contact foto’s 
kunt u ze dan bekijken. Dan kunnen we elkaar inspireren om nog meer prachtigs te 
zien hier.

Veel ontdekplezier van Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



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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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. 
Hij hoopt dat hij volgend jaar weer uitgenodigd wordt!
Alle winnaars van de tekenwedstrijd en de playbackshow gefeliciteerd met hun 
mooie prijzen!

 

Wat gaan we de komende tijd doen?
Het nieuwe jaar is al weer even bezig en de Jeugdsoos heeft er al weer een heel 
gezellige en drukke Kinderbingo op zitten op 13 januari.

Vrijdag 3 februari Filmavond
Eindelijk weer eens tijd voor een super filmavond! 
Gezellig met zijn allen naar een leuke film kijken, natuurlijk met verse popcorn. Je 
mag je eigen deken, kussen of knuffel meenemen!
Jullie komen toch allemaal ook? 

Vrijdag 10 maart Dropping
De Kinderen vanaf groep 3 worden in groepjes, met begeleiding, gedropt voor een 
spannende tocht met vele leuke opdrachten!

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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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Nu ik dit schrijf, zitten we midden in de winter soms koud en 
druilerig,en ook nog vroeg donker. Kom eens bij ons eten in Huis Op Hemert. We 
hebben een gezellige locatie en het eten smaakt voortreffelijk.
Restaurette “kom d’’r in” 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. Of een spelletje kaarten of rummiecup.

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.
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.

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



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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Zin in een leuk fietstochtje? Op 16 mei organiseert Vrouwen van Nu afd. Ophemert 
een fietstocht voor leden en eventuele partners uit de hele provincie maar ook 
niet-leden mogen gezellig meefietsen, dus ook fietsliefhebbers uit Ophemert en 
Zennewijnen en omgeving zijn van harte welkom!!

De start is bij camping Zennewijnen van 9.30 – 11.30 uur.  Voor U op de fiets stapt 
is er eerst koffie met iets lekkers. De tocht gaat dan door het natuurgebied “De 
Steendert”  richting Est. Hier mogen we op de fiets door de hortensiakassen van de 
fam. Van den Berg..
Wilt U daar een mooie hortensia kopen dan kan dat en uw aankopen hoeft U niet 
mee te nemen maar  worden netjes bij de camping bezorgd.
Van Est gaat het verder richting Marienwaerdt, hier kan de zorgimkerij bezocht 
worden en hier ligt voor alle deelnemers een leuk presentje klaar.
Een kop soep is er ook  die dag bij uw eigen meegebrachte lunch.

De hele fietstocht is ongeveer 50 km. U mag er net zolang over doen als U zelf wilt, 
maar om 17.00 wordt de dag afgesloten.

Opgeven kan bij Jenny Scheurwater voor 25 april,mail: 
vrouwenvannuophemert@gmail.com. 
Kosten zijn €12,50 pp. Info bij Jenny Scheurwater, tel.0627506477 of 
Gerrie van Lith, 0344-651508, 0638316858.

Ook is het mogelijk fietsen of een e- bike te huren. Kosten hiervoor zijn €7,50 voor
een fiets en €25,00 voor een e-bike.
Inschrijfgeld + evt. fietshuur kan overgemaakt worden op rek.nr 
NL51RABO0350650160 tnv VrouwenvanNu afd.Ophemert.
Als het weer meewerkt, wordt het  vast en zeker een mooie dag.

Wij hopen heel veel mensen te ontmoeten op 16 mei.

De fietsdagcommissie Gerrie van Lith, Lien de Jong, Jenny Scheurwater.

Fietstochtje Lingestreek op 16 mei 2017



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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Beste allemaal,

De helft van het Soos-seizoen zit er al weer op. Wat gaat de tijd toch snel!
De knutselmiddag in december was erg gezellig. Wat had Erika goed voor ons 
gezorgd, allerlei materiaal had ze voor ons meegebracht. De appeltjes, de mispels 
en stukjes boomstam hebben zij en haar man ons zelfs geschonken.  We kregen 
vuurrode wangetjes van de inspanning, maar het resultaat, een leuk kerststukje, 
mocht gezien worden. Verder werden we nog verrast met een zak fruit en een fles 
sap. We voelden ons erg verwend. Dank aan de gulle gevers: Erika en Bartho van de 
Water en Jolanda en Wim van Eldik.
Op woensdag 11 januari luidden we met elkaar het nieuwe jaar in. Een goed begin is 
het halve werk, nietwaar. De beroemde boerenjongens van Evie waren heerlijk, maar 
ook de boerenmeisjes van Joke smaakten voortreffelijk. Het diner, door het bestuur 
verzorgd, was heel lekker. Er was meer dan genoeg, dus opscheppen, proeven en dan 
smullen, smullen maar. En tot slot de koffie/thee met een heerlijke bonbon, dat kon 
er ook nog wel bij. Het verhaal over de gebakken sokken, las Hennie gelukkig pas 
voor na het diner, misschien was er anders nogal wat  eten overgebleven. 
Het was een heel gezellige dag en toen het om vier uur tijd was om naar huis te gaan, 
waren we nog niet uitgepraat.  

Wanner u dit stukje leest, zal de soos- middag van februari al wel voorbij zijn. We 
verwachten dan de heer Jaap de Kock uit Hellouw.

Wat staat ons nog meer te wachten? 
Op woensdagmiddag 1 maart zal mevrouw Lia Verheul ons meenemen naar De 
oude zolder,  in een muzikaal verhaal met veel zang. De ontruiming van een oude 
zolder haalt veel herinneringen naar boven. Nostalgie van de bovenste plank, met 
gezellige oude liedjes.
Op maandagmiddag 3 april, Modeshow LY-AN. Omdat de winkel van Ly-An op 
woensdag open is, komen zij op maandagmiddag naar de Torenhof. Ly-An showt een 
gevarieerde collectie voor de vrouw van elke leeftijd, met een eigentijds en modern 
karakter. Ook in grote maten. Wij zijn zeer benieuwd.
Woensdagmiddag3 mei is de afsluiting van het seizoen 2016 – 2017. Dat wordt 
weer een gezellige middag, zoals we gewend zijn. Samen praten, samen iets drinken 
en samen plezier maken.

Wilt u informatie? Of wilt u thuis opgehaald worden? ( En natuurlijk ook weer thuis 
gebracht!).Bel dan naar een van de volgende dames: 
Evie tel. 651266, Bertha 652539 of Riet 652003.

We zien elkaar weer in de Torenhof. Nieuwe bezoekers zijn ook  van harte welkom.

Hartelijke groet van Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT



Roy Jonas
Lutterveldsedwarsweg 2
4005 LC Tiel
Telefoon: 06 8399 0746

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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Pansjo / Allerlei

In deze eerste tekst in 2017 wil ik Pansjo nog weer eens noemen,
want zijn “daden”  zijn toch echt wel te “roemen”  !!!
WIE  heeft er een hondje , dat zich zelf helemaal alleen  “uit laat”
Zonder dat hij daar ook maar iemand mee schaadt ?
Op mijn plaatsje achter mag hij ALLES  doen wat hij moet,
Wat hij dan ook keurig en netjes doet !
Na zijn  “grote boodschap”  komt hij naar binnen hollen , heel blij,
Want DAT is een “aanwijzing” voor mij ,
Dat hij  ergens een hoopje neer is wezen leggen
Zodat hij op die manier tegen mij wil zeggen,
Dat ik dat  kan op gaan ruimen, en dat moet ik niet “verzuimen”.

Van vreemde mensen wil hij nog steeds niets weten.
Of ze moeten op viste zijn gekomen en in Riekskes stoel hebben gezeten ,
Een kopje koffie hebben gedronken en hem wat aandacht hebben geschonken.
Een “honden snoepje ”doet dan ook véél , als iemand dat met hem “deelt”.

Ons bed is zijn vaste plaats in huis, of ‘s avonds gezellig samen voor de “buis” !
Een film met dieren vindt hij leuk , bij “apies kijken” liggen we “in een deuk” !
Maar mocht ik toevallig eens verdrietig wezen,
Komt hij naar mij toe en kan ik in zijn oogjes lezen,
 Dat hij mij troosten  wil en zitten we ( omarmd) samen even stil.

De was naar de wasmachine slepen , doet hij nog steeds,
Dat is  van jongs af aan   in Ophemert al zo geweest.
 
Als ik ‘s avonds wat te lang achter de computer heb gezeten,
Omdat ik bij het schrijven de tijd ben vergeten.
Dan komt hij om 10 uur zijn poot op mijn arm leggen,
Alsof hij tegen mij dan wil zeggen :
“Het is bedtijd , dus afsluiten die pc en ga met mij mee”.
Dan doe ik de keukendeur nog even open voor de laatste keer,
Zodat Pansjo nog even een plasje bij een tafel- of stoelpoot deponeert. :)

Dan lekker slapen tot de volgende morgen ,
En  wij weer gezellig voor elkaar kunnen zorgen !!!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



47
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Lichtje gemaakt door Bas Koehein en zijn opa.
Wanneer U dit leest zijn er alweer een aantal weken 
van 2017 voorbij, het wordt alweer langer licht en 
we hebben ook sneeuw en ijs gezien, vooral leuk 
voor de kinderen.

We hebben op 21 november een avond gehad 
samen met vrouwenvereniging Maranatha. Zij 
waren onze gastvrouw die avond en het thema 
was “Tussen kunst en kitsch”. Jaap Bonhof was 
uitgenodigd om ons het een en ander te vertellen 
over de voorwerpen die we van thuis hadden 
meegenomen.  Jaap Bonhof weet heel veel van 
antiek en van elk voorwerp wist hij ook de waarde te bepalen, soms was dit een 
complete verrassing.

Een dag later gingen we naar het dorpshuis in Zoelen waar we een gezellige 
avond hadden van de GPVO (samenwerkende plattelandsvrouwenorganisaties in 
Gelderland). We kregen een aantal omdenkvragen om over na te denken o.a ‘wat 
als je de tijd kon vertragen’ en ‘waar moet je mee stoppen om verder te komen’ . De 
cabaretgroep Steen en Been liet ons soms onbedaarlijk lachen en lachen is gezond!

19 december  hebben we onze jaarlijkse kerstavond gevierd, voor ons een feest 
van licht, warmte en vrede. Herman van Iterson was weer aanwezig voor fijne 
kerstliederen, de liturgie was traditioneel met gedichten, kerstverhaal en liederen. 
Het diner was ook traditioneel met soep,rollade, hachee, rode kool, boontjes, 
stoofpeertjes, appelmoes en heerlijke toetjes, alles verzorgd door Arjan vd Kaay, we 
hebben ervan genoten. Aan het eind werd iedereen verrast met een kerstlichtje, door 
Bas Koehein en zijn opa  van hout gemaakt. (Zie de foto boven dit stukje) Heel leuk 
en bedankt Bas en opa!

In 2017 beginnen we met de jaarvergadering op 30 januari. Dit is de avond van de 
bestuursverkiezing, de jaarverslagen en de bingo. 
Daarna  gaan we op 27 februari van Peter Lutterveld  van alles horen over wind en 
energie.

Op 27 maart gaan we kennismaken met onze wijkagente Jolanda Donkers.

Wist U dat……. 
- Vrouwen van Nu de grootste vrouwenvereniging van Nederland is.
- Nieuwe leden altijd welkom zijn.
- Onze afdelingsavonden op de laatste maandag van de maand zijn in het Torenhofje.
- Agnes Damen, Gerrie van Lith, Diny Hol, Jenny Scheurwater, Hermien Hooijer 
U alles kunnen vertellen over onze afdeling.
      Tot een volgende keer!

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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WelzijnNeerijnen zoekt dringend nieuwe vrijwillige chauffeurs om senioren te 
vervoeren naar de dagverzorging in Ophemert. Op dit moment zijn er slechts drie 
chauffeurs voor de dinsdag en donderdag tussen 9.00 – 11.00 uur en 16.00 – 17.00 
uur en daarom zoeken wij vooral versterking voor deze dagen. Dus heeft u zin en 
tijd om kwetsbare ouderen naar hun plaats van bestemming te brengen en daarmee 
een lach op hun gezicht te toveren? Meld u dan aan als vrijwillige chauffeur bij 
WelzijnNeerijnen. 

 
“Het is leuk en heel dankbaar werk”, aldus Chris Hoefsloot, coördinator van de 
Op-en-Neerijnenbus. “Je haalt mensen thuis op, brengt ze naar de dagverzorging 
in Ophemert en zorgt dat ze aan het einde van de dag weer netjes thuis komen. 
Je haalt zo’n 9 personen op en aangekomen bij de dagverzorging drink je nog 
gezellig een bakje koffie mee. Het gaat om kwetsbare mensen. De meeste mensen 
schuifelen naar de bus, sommigen hebben een arm nodig en moet je bijvoorbeeld 
helpen bij het afsluiten van de deur.” Naast het goed kunnen autorijden, zijn geduld 
en vriendelijkheid de belangrijke eigenschappen.  Chauffeurs worden 3 à 4 keer 
per maand ingezet. U begint om 9.00 uur en de eerste rit zit er rond 11.00 uur op, ’s 
middag is het ongeveer een uurtje werk van 16.00 uur tot 17.00 uur.
 
De Op-en-Neerijnen bus wordt wekelijks ingezet om kwetsbare ouderen te 
vervoeren van en naar de dagopverzorging in Ophemert, naar de Hobbyochtend in 
Waardenburg en naar Zorgboerderij Benaja.
 
Wordt u onze nieuwe chauffeur, wilt u een keer proefrijden of wilt u meer weten, 
neem dan contact op met Hetty van Oord via 0418-652371 of 
hvanoord@welzijnneerijnen.nl

WelzijnNeerijnen zoekt chauffeurs
 m/v voor Op-en-Neerijnenbus



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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Klucht in 3 bedrijven. - Peter Damen.

Christine van Zeeland heeft een drukke baan, ze is pas wethouder geworden. 
Helaas is ze nogal chaotisch, dus zoekt ze zich vaak suf naar haar papieren. Haar 
man Henny is werkloos en is nu tijdelijk huisman. Gelukkig voor hem kan hij over 
een aantal weken weer aan het werk. Henny is een pietje precies. Er wonen ook 
nog twee volwassen dochters thuis, dus werk genoeg voor Henny.De ene dochter 
heeft een aardje naar haar vader, de ander lijkt meer op haar moeder. Terwijl vader 
het huishouden runt, maakt moeder per telefoon een afspraakje, dat door een van 
de dochters wordt opgevangen en komt de andere dochter met een vriendje thuis. 
Maar met wie maakte moeder nu een afspraak? En wie is die man die met een bos 
bloemen naar binnen stapt? Heeft moeder soms met hem een afspraakje gemaakt? 
Dan komt er ook nog een deftige dame opdagen, wie is zij en wat komt zij doen? 
Komt zij soms voor vader? Zo ontstaan er allerlei verwikkelingen en misverstanden. 
Wie is nu eigenlijk wie? En komt alles weer goed in dit leuke blijspel? Kom eind 
februari 2017 naar de Koeldert in Waardenburg en u kunt zien hoe dit alles afloopt.

Rolverdeling:
Christine van Zeeland  Truus Montforts  Wethouder
Henny van Zeeland, Cees Stap    Huisman,
Susan va Zeeland,   Gerdien Brekelmans Dochter, 
Femke van Zeeland,   Engelien Versteeg  Dochter  
Ivo,    Eef Temminck Vriend van Femke. 
Fred van Uffelen,  Cor van Mourik    Heeft een blinddate 
Elise Megens   Corrie Temminck    Partij voorziter 

Souffleurs,  Ria de Jong  en Thea de Zeeuw
Regie,   Tunny van Aalst
Toneelmeester   Frans Brekelmans 

Opvoering: vrijdag 24 februari en zaterdag 25 februari 2017. 
Aanvang 19.30 uuur

De vriend van moeder

Uw foto op ‘t omslag
van ‘t Hèmers Krantje

          uwfoto@ophemert.nl
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Het nieuwe jaar is weer in volle gang en de feestdagen zijn weer voorbij. Het Oranje 
Comité heeft de nodige vergaderingen alweer achter de rug. Er is al een hoop 
geregeld en daar willen wij u graag van op de hoogte brengen.  

Theatervoorstelling
Ook dit jaar zal er op zaterdag 11 maart een theatervoorstelling zijn in Huis 
Ophemert. De toneelvereniging uit Deil zal de voorstelling “de man met de 
opvallende hoed” voor u spelen. Een stuk dat zich afspeelt op een recreatiepark 
waar in de kantine de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld. De toekomst van het 
recreatiepark is echter niet zo mooi en rooskleurig als dat iedereen denkt. 

Kaarten zijn vanaf 13 februari te koop bij de Oranje Comité leden en kosten €7,50 
per stuk. Op de avond zelf kan u weer als van ouds loten kopen met ook dit jaar weer 
leuke prijzen!

Collecte
Om alles mogelijk te kunnen maken lopen wij samen met vele vrijwilligers ook dit 
jaar weer de collecte voor het Oranje Comité. De collecte vindt plaats van 26 februari 
t/m 11 maart. 

Koningsdag
Het klinkt nog ver weg 27 april, maar de voorbereidingen voor Koningsdag zijn in 
volle gang! Zo kunnen we u vertellen dat na het succes van vorig jaar ook dit jaar 
Koningsdag gevierd zal worden bij het kasteel. 

Tevens kunnen we alle “wagenbouwers” alvast blij maken met het thema van dit 
jaar, namelijk “de Zonaanbidders”. Heel erg veel succes met het uitwerken van jullie 
plannen, maar dat zal ook dit jaar vast weer helemaal goed komen!

Als laatste willen we u bedanken voor alle tips en ideeën die we vorig jaar hebben 
ontvangen. Mocht u nog nieuwe ideeën hebben dan horen we dit altijd graag. Ook 
wanneer u ons met activiteiten wilt helpen kan u zich melden via onze facebook 
pagina of bij één van de Oranje Comité leden. Want samen kunnen we er ook dit jaar 
weer een geweldige dag van maken. 

Oranje groet,

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

Oranje comité 
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“buurtvereniging
Zennewijnen”

Terugblikken op WILDWINTERKERMIS 
op 9 december 2016.

We kunnen weer terug kijken op een zeer gezellige avond waarop tal van mooie 
prijzen zijn gewonnen. Deze prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door een groot 
aantal sponsoren die wij dan ook hartelijk willen bedanken! 

Versplein  Augustinus   Bouwbedrijf van der Helden
Soraya van Houwelingen   Fruitbedrijf Timmer
Bloemisterij van Veenendaal  Praktijk van Leeuwenberg 
MCD van Est-Boudewijn   Schildersbedrijf de Gram
Chinees Indisch Restaurant de Lelie Michel Vreugdenhil
Van de Westeringh, Akkerbouw  Webshop Giessie
Patrick Peters, Global Paint  Van den Heuvel uitvaartverzorging
Albert en Ria Reijnen   Restaurant Dijkhuis
Bakker van Ooijen   Fruitsorteerbedrijf van Eldik
Electroworld Ton    Paul Sterk Funproducts
Rob Plattel, Natural Art   Geerjan’s Haarmode
Flora Nova    Schoonheidssalon Mace Dolron
Henk de Wit, Volgehuisjes  Forsta (de Lange-Heimans)
Autobedrijf Smits  

Met de mooie opbrengst gaan we in 2017 starten met een flinke opknapbeurt van 
ons buurthuis, zowel de binnen als de buitenkant gaan we onderhanden nemen 
en proberen direct ook duurzamer te worden. 

En in dit jaar gaan wij als buurtvereniging ons 40-jarig jubileum vieren! Daar zijn 
we natuurlijk best trots op! We zullen dit met een aantal activiteiten aandacht aan 
gaan besteden. 

Alvast een datum die u in de agenda kan zetten: zaterdag 20 mei, Zendense 
Merckt!

Wist je dat onze buurtvereniging ook een facebook pagina 
‘Buurtvereniging Zennewijnen’ heeft? Like deze en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws, alle activiteiten en meer!

Met vriendelijke groet, 
Buurtvereniging Zennewijnen 
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Feestdagen
De feestdagen zijn weer voorbij, hoogste tijd om te 
starten met de goede voornemens en te komen sporten 
bij AGO in de sporthal van Huis op Hemert !

Jubileum
Vorig jaar bestond AGO 60 jaar, daarom heeft ieder lid een mooie handdoek met AGO 
logo ontvangen.  Alle leden bedankt voor de inzet en loyaliteit ! 

NL doet
op  Zaterdag 18 maart gaan we aan de gang in de 
gymzaal. De brug moet hoognodig geschilderd 
worden, toestellenhok opruimen en nog meer. Hier 
kunnen we wel wat extra handen bij gebruiken dus 
kom 18 maart om 10.00 naar Huis op Hemert en 
help ons mee. Alle hulp is welkom.
 

Ladies Fit  -  De Plank
Ga op de grond liggen met de armen en voeten op schouderbreedte uit elkaar. Steun 
op de ellebogen en houd de armen goed recht onder de schouders. De onderarmen 
staan naar voren. Span de buikspieren zo goed mogelijk aan en houd het lichaam in 
een mooie rechte lijn terwijl u leunt op de ellebogen en tenen. Let op:  niet smokkelen 
door de billen omhoog te duwen of de heupen te laten zakken!
Hoe vaak: 1x gedurende 20 seconden. Probeer het elke keer erna langer vol te houden.
Goed voor: rechte buikspieren, schuine buikspieren, diepliggende rugspieren, 
bovenbeenspieren, schouders.

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



Wim Harlaar HypotheekHuys bv
Weverstraat 2c
4061 AP OPHEMERT
T (0344) 65 27 29
E manen8@xs4all.nl

Wim Harlaar HypotheekHuys bv
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Onze oefening het plankje
We liggen op de mat, steunen op onze ellebogen en tenen. De billen omhoog een 
halve minuut, en dat is best lang, dit doen we een keer of vijf achter elkaar. Beslist 
niet het favoriete onderdeel van het gym uurtje. “Het plankje”  en oh wat zijn we blij 
als het voorbij is, maar:  wat was  het weer goed voor onze spieren. Dat voelen we de 
volgende dag.  Nog even wat vrolijke muziek en wat danspasjes ter afsluiting en ons 
gezonde avondje ladies fit zit er alweer op.

Ladies fit, Greta

Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt :

Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder 19:30 - 20:30
Dinsdag 15:30 - 16:30 Gym jongens/meisjes Groep 1 15:30 - 16:30
Dinsdag 16:30 - 17:30 Gym jongens/meisjes Groep 2 16:30 - 17:30
Dinsdag 17:30 - 18:30 Eenwielergroep 17:30 - 18:30
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit 20:00 - 21:00
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar 15:30 - 16:30
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder 16:30 - 17:30
  
Ook kunt u ons vinden op facebook
   
Vice voorzitter:  Christina Claus  telefoon: 651030
Penningmeester:  Karin Tjonk   telefoon: 605759
We zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden.

A.G.O.  - VERVOLG
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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
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Wilt u mensen uit de buurt ontmoeten, gezellig een praatje maken,
een spelletje doen, de krant lezen of een goed gesprek?  
U bent van harte welkom bij de koffieochtend in Huis op Hemert

 
Iedere derde donderdag van de maand van 10 – 12 uur 

19 januari - 16 februari 
16 maart  -  20 april - 18 mei
15 juni - 20 juli - 17 augustus
21 september - 19 oktober
16 november - 21 december

Tot een volgende keer!

“HUIS OP HEMERT”
Koffieochtend in Huis op Hemert

Het was weer een drukke decembermaand. 
Eerst het inhalen van de Sint, die zijn boek kwijt was. 
Daarna een concert in Walstede waar we een aantal oud-in-
woners van Ophemert tegenkwamen. Zij voelden zich extra welkom toen er gezegd 
werd dat het concert vooral voor hen was. 

En toen hebben we gespeeld op de kerstmarkt in Geldermalsen. Daar hadden we 
flink voor geoefend, want dat moest heel goed gaan. (Een bijna thuisevenement 
voor dirigent Jaap). Gelukkig was het er erg gezellig en stonden er veel mensen (ook 
uit Ophemert) te luisteren.

Na dit evenement hebben we gespeeld in de kerstnachtdienst in Ophemert. Dit is 
altijd heel sfeervol en een van de hoogtepunten van het jaar. 
Nu zijn we weer begonnen met het oefenen voor de jaarlijkse uitvoering. 
De muziek ligt nooit lang stil en is bij alle belangrijke gebeurtenissen aanwezig. Als 
u daar ook graag bij wilt zijn, kunt u zich altijd aanmelden als lid. We kunnen nog 
genoeg muzikanten en/of leerlingen gebruiken!

UITVOERING OP 25 MAART 2017

De jaarlijkse uitvoering van Euphonia is op 25 maart 2017. Houd deze datum vast 
vrij hiervoor.

Nieuws van EUPHONIA
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Allereerst iedereen de allerbeste sportieve wensen voor het nieuwe jaar!

Aankondiging Algemene Ledenvergadering
De ALV staat gepland op dinsdag 7 februari om 18.30 uur.

De kampioenen!
Felicitaties zijn voor de JO11-1 die najaarskampioen geworden zijn, zelfs al 2 
wedstrijden voor het einde van de competitie. 
Na de wedstrijd tegen Nivo Sparta werden de jongens opgehaald door een echte 
limousine en naar Ophemert gereden, waar de champagne en taart al klaar stond. 

 

De MO15-1 waren er bijna. In een bloedstollende wedstrijd tegen de directe 
concurrent BZS lukte het de meiden deze keer net niet. Maar ja, je kunt ook niet altijd 
kampioen worden!

Gebruik van de velden en de zaal
Voor het eerst hebben we nu in de maanden januari en februari structureel de 
beschikking over de gymzaal voor elk team 1x in de week. Buiten deze maanden om 
bekijken we of de zaal beschikbaar is indien nodig. Het kan ook voorkomen dat een 
gedeelte van de grasmat bruikbaar is en een gedeelte van de teams de gymzaal in 
gaat. De communicatie loopt altijd via de trainer op de trainingsdag zelf. Dus hou je 
groepsapp in de gaten.

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Pupil van de week
Wil je ook pupil van de week zijn met de complete 
VIP-behandeling? Geef je dan op via een mail naar 
activiteiten@vvophemert.nl of geef het door aan 
Roelanda Lagerweij. 

De laatste pupil van 2016 was:

De nieuwbouw
Iedereen heeft het kunnen zien, de nieuwbouw staat en 
er wordt heel hard gewerkt om de ruimtes bruikbaar te 
maken.  Een paar bedrijven willen we in het bijzonder bedanken voor hun 
medewerking en sponsoring in materiaal, arbeid of financiële bijdragen. 

 

Er zijn vele vrijwilligers bezig, die we natuurlijk aan het einde van dit project in het 
zonnetje gaan zetten!

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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Contributienota’s
Alle contributienota horen nu betaald te zijn, tenzij er een betalingsregeling 
getroffen is. Heb je een vraag, stuur dan een mail naar rolina@vvophemert.nl.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Deze keer nog geen foto’s van de nieuwe tenues van Autobedrijf Willekes. Die 
houden we voor de volgende nieuwsbrief tegoed!
We zijn heel blij dat Loon en Grondverzetbedrijf Bongers ook dit jaar weer de 
begroeiing langs de slootkanten gaat klepelen.

We zoeken nog een paar 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. 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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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 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

Voor uitgave 2 van 2017 is dat:  17-18-19 maart  
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Bruikbare spullen voor de vaderdagmarkt kunnen iedere zaterdagmorgen van 11.00 
uur tot 12.00 uur bezorgd worden in het schuurtje bij de voormalige bibliotheek 
achter de torenhof. 
Er is iemand van de commissie aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen.Voor 
verdere info kunt u contact opnemen met iemand van de vaderdagcommissie.

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT



www.allesismogelijk.nl

Industrieweg 1
4181 CA  Waardenburg
Postbus 23
4180 BA  Waardenburg

T (0418) 65 74 00
F (0418) 65 20 16
E info@vanhorssen.nl

Adv Van Horssen A4 staand zw.indd   1 15-03-16   11:02



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, februari 2017

        ____________ 

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 


