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        ____________ 

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 



Onze dorpen 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

advert-www-ophemert-nl.indd   1 1/23/2018   11:25:22 PM

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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1Februari 2018
Jaargang 12,
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 Annemieke van Lith
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
V.V.O. act.com. Roelanda Lagerwey
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 2018:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
2 18 maart 4 april
3 29 april 16 mei
4 10 juni 27 juni
5 2 september 19 september
6 11 november 29 november

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



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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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 12 januari.

Stichting Jeugdsoos - VERVOLG -
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Vrijdag 2 februari Filmavond
Het is dan weer 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 9 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, volg ons dan 
vooral via facebook!!!!

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

Stichting Jeugdsoos - VERVOLG -

We zijn het nieuwe jaar weer goed van start gegaan. Op woens-
dag 3 januari jl. hadden we een Nieuwjaarsborrel waarbij we de 
eerste plannen voor ons jaarlijks concert hebben toegelicht. We zijn hier nu druk voor 
aan het repeteren en stukken bij elkaar aan het zoeken.
Het is de bedoeling dat we een andere opzet gaan hanteren en een thema gaan toe-
passen. Nieuwsgierig? 
Kom dan luisteren en kijken op zaterdag 7 april a.s. in Huis OpHemert!

In februari zullen de nota’s voor het donateurschap weer worden bezorgd. Wij willen al 
onze donateurs alvast bedanken voor hun bijdrage dit jaar!

Bij het ter presse gaan van dit stukje zijn wij al in Haaften geweest en hebben daar bij/
met Nieuw Leven gespeeld. Wij gaan ervan uit dat dit een geslaagde avond is geweest! 
We zullen daar enkele stukken spelen die we ook op ons eigen concert  gaan spelen.

Tot slot een dringende oproep aan alle mensen (ook oudleden) met ritmegevoel! Onze 
slagwerkgroep heeft nu te weinig leden om een goed programma neer te zetten. Heb 
je dus op dinsdagavond vanaf 19.30 uur tijd over en lijkt het je leuk om verschillende 
ritmes te (kunnen) slaan, kom dan eens kijken op de repetitieavond of meld je meteen 
aan via euphonianeerijnen@gmail.com of bij Dick van Beest!

Nieuws van EUPHONIA



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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“buurtvereniging
Zennewijnen”

Terugblikken op WILDWINTERKERMIS
   op 16 december 2017

We kunnen weer terugkijken 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    Praktijk van Leeuwenberg 
Cafetaria de Tol    Schildersbedrijf de Gram
Bloemisterij van Veenendaal  Michel Vreugdenhil
MCD van Est-Boudewijn   Van den Heuvel uitvaartverzorging
Chinees Indisch Restaurant de Lelie Restaurant Dijkhuis
Van de Westeringh, Akkerbouw  Autobedrijf Herman Smits
Patrick Peters, Global Paint  Paul Sterk Funproducts
Bakker van Ooijen   Geerjan’s Haarmode
Electroworld Ton    Forsta (de Lange-Heimans)
Flora Nova 

Na het grote succes van de eerste editie volgt op 16 maart weer een Muziekquiz! 
Hou de website en de Facebookpagina in de gaten voor meer informatie
Alvast een datum die u in de agenda kan zetten: zaterdag 9 juni 2018, 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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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



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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“ dagdromen ”

Inmiddels is het jaar 2018 al weer ruim een maand “oud”

en is het ook niet meer dat vreselijke vuurwerk wat mij bezig houdt.
Deze jaarwisseling is afschuwelijk geweest ,voor ouderen beslist geen feest!
Het was zelfs zo erg dat ik me in 1945 in Oost-Pruisen terug “waande”.
Toen we ons door de loopgraven een vlucht naar de vrijheid baanden!
Rondom ons het geluid van de z.g. Stalinorgels , waarmee de Russen schoten
ZO was OOK het geluid van dit vuurwerk , dus daar heb ik NIET van genoten !

Als je eenmaal op een behoorlijk hoge leeftijd bent gekomen ( 87jaar)
wil ik nog wel eens over mijn kinderjaren “dagdromen”.
Hoe ik met mijn zusje naar de Openbare Lagere school liep ,
in dat kwartier onderweg hadden we b.v. in de winter veel plezier!
Langs de trottoirs lagen grote hopen met sneeuw , die van de stoep was geveegd,
En werd er nog wel een een “duw-partijtje gepleegd”.
Als de grote gracht in Oudewater dichtgevroren was,
kwam dat ons kinderen goed van pas, de school lag n.l. aan de overkant !
En konden we daar al glijdend heen , maar wel oppassen want........
in het ijs waren grote “wakken ”, waarin je natuurlijk in ‘t water kon zakken!

Vroeger konden we ook gewoon op straat spelen , zodat we ons nooit verveelden.
Knikkeren , hoepelen of touwtje springen , allemaal hele leuke dingen!
In de fietsenwinkel mochten we soms een autoped ( step) huren,
ook kinderfietsjes leerden we op die manier besturen .
Zelf bezaten we die toen nog niet , maar dat deed ons geen verdriet.
Onze buurjongen , die net zo oud als mijn zusje was, kreeg vaak snoepcentjes,
hij was een nakomertje en een behoorlijk verwend ventje.
Naar de snoepwinkel mochten we dan met hem mee en kregen van hem een toffee!
Of een kauwgombal , wij waren snel te vree, want onze ouders waren er op tegen,
daarom werd dat natuurlijk thuis wel verzwegen !
Wij mochten soms wel voor 5 cent bij de drogist dropjes kopen ,
daarvoor moesten wij dan , onder bomen door , de Markt over lopen .
Mijn zusje ging dat eens helemaal alleen doen en had in elk handje zo’n zakje toen
er vanuit een boom een vogel op haar handje poepte en die bevuilde,
en zij daarom dus vreselijk huilde , toen ze met de dropjes thuis was beland
met ook dat lekkers voor mij in een hand. :(

Ach ja zo zijn er soms van die typische herinneringen ,
maar ook hele leuke , wij konden n.l. samen ook heel mooi zingen.
Op school leerden wij dat in klas 5 en 6 , dus hadden wij samen daar zangles !

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



Beste inwoners van Ophemert,

Vanaf 1 januari 2018 ben ik de nieuwe beheerster van 
Huis op Hemert.
Voor wie mij nog niet ken ik ben Ira Overeem sinds 
1991 woon ik in Ophemert. Dus ondertussen een ech-
te hemerse zoals we hier zeggen. Doel van mij is om 
van Huis op Hemert een gezellige ontmoeting plaats 
te maken. Maar ook een geweldige locatie voor,

- Verjaardag feesten
- Kraamfeesten
- Bruiloften
- Receptie `s
- Kinderfeesten
- Condoleances
- Vergaderingen
- Bedrijfsfeesten   
- of een uurtje sporten in de gymzaal

Wil je meer weten loop dan eens binnen en vraag 
naar de mogelijk heden.
Of kom eens gezellig een kop koffie te drinken .

Groet ,
Ira Overeem
ira@kulturhus-ophemert.nl
06 30145103
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Ik leerde toen de tweede stem , dat klonk heel goed samen ,
zodat we op ons rapport het cijfer 9 tegen kwamen ! :)
Op nu naar de lente en een nieuw geluid ,

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

NOSTALGIE - VERVOLG -

Hallo allemaal,

Het is alweer even geleden dat jullie wat van ons hebben gehoord, maaaarrrr dit 
betekend niet dat wij hebben stil gezeten. We hebben ook voor volgend jaar weer 
een hoop leuke ideeën waarvan er een aantal al in jullie agenda gezet kunnen 
worden, namelijk:

• Van 11 tot en met 24 februari 2018 lopen wij en onze vrijwilligers weer de 
“Collecte”. Mocht je je als vrijwilliger op willen geven om zo je steentje bij te dragen, 
dan kan dit natuurlijk altijd bij één van de Oranje Comité leden. 

• Zaterdag 17 maart 2018 “Smartlappen avond” van 20.00 -22.30 uur in Huis 
Ophemert. Het gezelligste levensliederenkoor van de Betuwe “Fruitig geflipt” gaat 
zorgen voor een gezellige avond. Kaarten kunnen medio februari gekocht worden 
voor €5,- per persoon dit is inclusief een welkomstdrankje. 

• Vrijdag 27 april 2018 “Koningsdag”, zoals jullie gewend zijn zal er in 2018 ook weer 
een optocht zijn. De verdere invulling van Koningsdag houden we nog even geheim. 
Mocht je ideeën hebben, dan horen we dit natuurlijk altijd graag.

Nieuw lid
Zoals een aantal van jullie weten stopt Annemieke van Lith helaas na Koningsdag 
2018 en zijn wij dus opzoek naar een nieuw lid. Lijkt het jou leuk om onderdeel uit te 
maken van ons team en zit je vol met ideeën die je met ons wilt delen, laat het ons 
weten!!

Oranje groet, 

Annemieke van Lith, Paul Sterk, Maroesja Punt, Jurgen van Laviere en Diantha van Dam 
oranjeophemert@outlook.com 

Oranje Comite
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Zo, alweer een beetje gewend aan het jaar 2018???  Wij, Vrouwen van Nu wensen 
iedereen die dit leest nog alle goeds voor  een nieuw jaar.

Ons kerstfeest vierden wij op 18 december en het was een sfeervolle, gezellige 
avond. Herman Iterson zorgde weer voor de muzikale omlijsting en hij liet ons 
genieten van een verhaal van Selma Lagerloff.
Arjan vd Kaaij had voor ons net als vorig jaar een kerstdiner verzorgd meto o.a 
groentebouillon en warme beenham. Ook waren er stoofpeertjes en appelmoes en 
als dessert creme-brûlée en vruchten mousse.

Een maand eerder was Ab Donker uit Buurmalsen bij ons. Ongetwijfeld ziet U wel 
eens van die prachtige weerfoto’s op televisie. Nou die komen van zijn camera. Deze 
treinconducteur- fotograaf zorgde voor een hele geslaagde avond.

Straks aan het einde van de maand houden we onze jaarvergadering met traditioneel 
Bingo voor een goed doel. Afgelopen jaar was dat VillaPardoes. 
Februari staat in het teken van een reis- verhaal.

Kijk ook eens op de site Neerijnen.live:  het digitale dorpsplein.
Ook daar kunt U nieuws en foto’s over Vrouwen van Nu vinden. 
Zelf eens een avond een bezoekje brengen aan Vrouwen van Nu is natuurlijk ook een 
goede optie, elke laatste maandagavond van de maand , we beginnen om 19.30 uur.

Gelezen: het is moeilijk iets te voorspellen, vooral voor de toekomst.

Tot ziens,
Lien, Gerrie, Jenny, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert

Wat kunnen we met een tevree gevoel terug kijken op de eerste Kerstmarkt 
gehouden op
8 december j.l. in de St.Maartenskerk en in de Torenhof.
Een gezellige sfeer,buiten sneeuwde het en binnen de heerlijke geur van lekkere 
erwtensoep en warme gluhwein.
Aan het eind van de markt een mooie opbrengst van €725,41 netto, bestemd voor 
het onderhoudsfonds van de kerk.
Langs deze weg wil ik iedereen die meegewerkt heeft aan de Kerstmarkt heel erg 
bedanken voor hulp en inzet.
Mogelijk blijft het niet bij deze ene keer!!! 

Namens de Kerstmarktcommissie, Ina van Doesburg.

Kerstmarkt van 8 december
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Op vrijdag 23 februari en zaterdag 24 februari 2018, spelen de SWON-spelers in De 
Koeldert te Waardenburg het toneelstuk:

De gezusters Bloem op vakantie.
Luchtig blijspel in 3 bedrijven.
Geschreven door Rien Bakker

Weet u het nog? In februari 2010 hebben we voor het eerst kennis gemaakt met de 
gezusters Bloem. Toen waren zij de winnaressen van een prachtige prijs: Een weekje 
gratis kuren in het instituut SLANK-O-FIT. Toen werden de Bloemetjes gespeeld door 
Steef van der Wal en Truus Montforts. We zijn nu 8 jaar verder en spelen een nieuw 
toneelstuk met de gezusters Bloem in de hoofdrol. De rollen van de zussen worden nu 
vertolkt door Engelien Versteeg en Gerdien Brekelmans. De zussen gaan op vakantie en 
als ze hun vakantiehuis hebben gevonden, worden er stapels brieven bezorgd. Voor wie 
zijn al die brieven? En wat staat er eigenlijk in? Waarom komen er zoveel mensen aan 
de deur? Waar zijn Bertha en Alie Bloem nou toch weer in verzeild geraakt? Herkent Alie 
die ene meneer van de televisie, of toch niet? En B en B wat betekent dat? denkt Alie, 
hebben wij hier een B en B…. wel een WC…. Maar B en B…..?
Bent u nieuwsgierig geworden naar dit toneelstuk? Kom dan in februari 2018 kijken naar 
de gezusters Bloem en alle andere bezoekers van hun vakantiehuis. Het wordt vast een 
vrolijke en gezellige avond.

Rolverdeling:
Bertha Bloem: Tweelingzuster van Alie  Engelien Versteeg
Alie Bloem:  Tweeling zuster van Bertha  Gerdien Brekelmans
Josefien de Graaf:  Bazige moeder  Truus Montforts
Marie-Louise de Graaf:  Haar stijve dochter  Monique van Rangelrooy
Marieke Helstegen:  Tot in de puntjes verzorgde dame  Corrie Temminck
Ferdinand van Manen:  Bank Employe  Jan van Kuilenburg
Jonnie Jansen (J.J):  Muzikant/Klusjesman  Cor van Maurik
Arend Keppel:  Fauna Deskundige/Natuurliefhebber Cees Stap
Antonio van Buuren:  Praatjes maker  Eef Temminck

Souffleurs:  Ria de Jongh en Thea de Zeeuw
Regie:  Tunny van Aalst
Toneelmeester: Frans Brekelmans

De zaal gaat open om 19.00 uur en de voorstelling begint om 19.30 uur.

De SWON – spelers wensen u een gezellig avond

Kaarten: € 6,00 per stuk. Contant betalen bij binnenkomst. De kaartverkoop start op 
maandag 5 februari. Telefonisch bestellen alleen op maandag en dinsdag tussen 9.00 
en 11.00 uur: 0418-652371. Of via mail: info@welzijnwestbetuwe.nl. Graag vermelden: 
Toneel Waardenburg, uw naam, het aantal kaarten en de datum.

SWON-spelers in De Koeldert
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Gelukkig Nieuwjaar
We willen via deze weg iedereen een zeer gelukkig en 
vooral sportief 2018 toewensen. De lessen zijn alweer 
begonnen, we zien u graag weer in de sporthal op 
maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag. 

Peuter- en Kleutergroep Gym
Op aanvraag van ouders hier nogmaals een oproep! Bij genoeg animo 
voor deze 2 groepen kunnen wij spijkers met koppen slaan en deze 
opnieuw opstarten. Graag een mail sturen naar vice@agosport.nl en 
de leeftijd van uw kind vermelden zodat wij kunnen inventariseren en 
in het beste geval z.s.m. de groepen kunnen realiseren. 

Ladies Fit
Goede voornemens voor het nieuwe jaar ? 
Aansluiten bij een leuke groep dames van alle 
leeftijden? Sporten in eigen dorp ? Kom dan op 
woensdag avond van 20 tot 21 uur naar de gymzaal 
en doe maar gelijk gezellig mee. 
 

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 Sport & Fun 15:30 - 16:30
Dinsdag 16:30 - 17:30 Sport & Fun  16:30 - 17:30
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

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



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 mensen,

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud en we zijn al helemaal gewend om 
2018 te schrijven in plaats van 2017. We hebben deze winter al sneeuw gehad, vorst, 
mist, regen, hagel, storm en zonneschijn, bijna alle weertypen zijn voorbijgekomen. 
Wat je noemt een echte Hollandse winter, hoewel we tot nu toe nog niet hebben 
kunnen schaatsen, daarvoor was het niet koud genoeg. Het water van de Waal heeft 
tegen de dijk gestaan, is weer gezakt, daarna wat gestegen en weer gezakt. Gelukkig 
is het niet zo hoog geweest dat we een eventuele hoogwatergeul nodig zouden 
hebben gehad. Een mooi gezicht is dat hoge water wel en daardoor veel drukte op 
de dijk.

Maar nu over de SOOS, want weer of geen weer en modder in de Weverstraat of geen 
modder, onze activiteiten gaan gewoon door.

Wat is geweest:
6 december 2017: de High Tea. Heerlijk wat hebben we gesmuld! Er was van alles 
gemaakt en gebakken. De Torenhof was gezellig ingericht, het leek wel een echte Tea 
Room. We dronken de bouillon uit koffiekopjes en de thee uit gezellig gebloemde 
theekopjes, met daarbij op de tafels etagères vol lekkers. Eerst het zoet en daarna de 
hartige hapjes en de sandwiches. Gelukkig hadden we hulp van Jolanda van Eldik en 
Bep de Bie kwam ook onze gelederen versterken. Tussen al de hapjes door vertelde 
Emiel Bode, columnist bij de Telegraaf, allerlei huishoudelijke wetenswaardigheden 
en konden een aantal personen een fles schoonmaakazijn mee naar huis nemen. Een 
gezellige en smakelijke middag.

10 januari 2018 hebben we elkaar een heel goed en gezond 2018 gewenst. Riet 
van Meeteren, onze voorzitter, memoreerde de SOOS-gebeurtenissen van 2017 
en wenste ons allen een fijn nieuw SOOSjaar. De boerenjongens van Evie en de 
boerenmeisjes van Joke smaakten weer voortreffelijk en veroorzaakten mooie rode 
blosjes op de wangen van de eters en/of drinkers. ( Hoe noem je dat eigenlijk?!) Er 
was voor de liefhebbers ook wijn of sap om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. 
Daarna een heerlijk diner! De groentesoep was rijk gevuld, de rollade was heerlijk 
zacht en smeuïg, de groenten prima van smaak, de sausjes, de salade, de appelmoes 
en niet te vergeten het toetje, heerlijk!! We hebben allemaal gesmuld en iets te 
veel gegeten. Het buikje dik en rond, met heel veel dank aan onze voortreffelijke 
kooksters. De laatste nieuwtjes werden uitgewisseld en er werd geluisterd naar het 
verhaal over de oude accordeon en later naar enkele gedichtjes. En voor de laatste 
koffie en thee, zongen we met z’n allen uit volle borst het Klutslied. Het was gewoon 
een feestje. Een goed begin van het nieuwe jaar.

60+ SOOS OPHEMERT



47



- 27 -

Wat staat ons nog te wachten: 
Woensdag 14 februari 2018 komen twee leden van de Midwinterhoorngroep 
Utrechtseheuvelrugblazers vertellen over hun hobby. 

Woensdag 7 maart. Flora en Fauna Avontuur, een rondreis over Java en Bali. 
Het reisverslag van Dick van Toorn gaat deze keer over een deel van Indonesië, de 
eilanden Java en Bali. We zijn benieuwd naar de kleurrijke dia’s van dit prachtige 
tropische land, ook wel genoemd ” De gordel van smaragd”.

We hopen u te ontmoeten in de Torenhof. We beginnen om 14.30 uur en eindigen 
om 17.00 uur. U heeft zelf geen vervoer? Voor ophalen en thuisbrengen kunt u bellen 
naar Evie (651266), Bertha (652539) of Riet (652003). Ook voor andere inlichtingen 
kunt u deze dames bellen.

Hartelijke groet en tot ziens in de Torenhof.
Evie, Bertha, Riet, Fietje, Hennie, Bep en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT - VERVOLG -

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

Meer informatie?
Neem  contact op met Welzijn Neerijnen   
0418-652371 en vraag naar Monique van Eijndhoven

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2018





- 29 -



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

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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Donderdag 1 maart presenteert CWF Cyclingteam een avond vol verhalen, ervaringen 
en mooie herinneringen in Huis Op Hemert te Ophemert. Entree gratis, inloop vanaf 
19.45 uur, aanvang 20.00 uur. 

Meestal laten we van ons horen als er geld nodig is voor de events waar we ons voor in 
zetten. Dankzij de steun van velen komt er steeds weer een aanzienlijk sponsorbedrag 
bijeen. Wij hechten er waarde aan om jullie mee te nemen in onze beweegredenen en 
werkwijze.“Waarom zetten we ons in voor kanker gerelateerde events en waar gaat het 
opgehaalde geld naartoe” 

Donderdag 1 maart een avond met inspirerende verhalen van:
Johan van der Waal - Oud- voorzitter Alpe d’HuZes
Jan Lagendijk - UMC, ontwikkeling MRI versneller met A6 geld
Hanneke van der Wijngaart - Arts kanker behandeling op maat, Stelvio for Life
Danny Nelissen - Oud-wielrenner, wieleranalyticus
Maarten Peters - Muzikaal verbonden aan Alpe d’HuZes

Verdere agenda 2018:
zaterdag 17 februari,  Oliebollen actie.
donderdag 1 maart,  Informatieavond “ervaringen & herinneringen”.
zondag 25 maart,  Alpe d’HuZes in muziek, Toevershof, m.m.v. diverse Alpe 
   d’HuZes-artiesten o.l.v. Vincent van Lent.
zaterdag 2 t/m dinsdag 5 juni, Fietstocht Ophemert-Alpe d’HuZes.
donderdag 7 juni,  Koersdag Alpe d’HuZes
zondag 26 augustus,  CWF Cycling Ride For Life

Voor meer informatie: www.cwfcyclingteam.nl
Of vraag één van de teamleden!

Namens ons team, Leen Boltjes

CWF Cyclingteam Alpe d’HuZes 2018
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Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering staat gepland op dinsdag 13 maart om 19.30 uur 
in de kantine op het sportpark. De kantine is vanaf 19.00 uur open. Tijdens de 
ledenvergadering zullen Wouter ter Meulen en Frances Koomen na 12 jaar aftreden 
als voorzitter en penningmeester. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen 
de nieuwe voorzitter en penningmeester officieel worden benoemd en zullen we 
afscheid nemen van Wouter en Frances. 

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 6 januari, aansluitend aan het fanatiek gespeelde snerttoernooi, was de 
nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar is de receptie goed bezocht door leden, oud leden, 
sponsoren en andere betrokkenen bij onze vereniging. 

Gebruik van velden en zaal
Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar in januari en februari structureel 
de beschikking over de gymzaal. Buiten deze maanden om bekijken we of de zaal, 
indien nodig, beschikbaar is. Het kan ook voorkomen dat een gedeelte van de 
grasmat bruikbaar is en een gedeelte van de teams de zaal in gaat. 

Van de sponsorcommissie:
Er zijn nog maar een paar thuiswedstrijden van het 1ste gespeeld, er gaan er dus 
nog veel volgen. We zoeken nog een aantal balsponsors voor de komende periode! 
Geïnteresseerd? Neem contact op met René van Bommel. 
Uiteraard bedanken we de bedrijven die dit seizoen al een wedstrijdbal hebben 
gesponsord!

Het 1ste en het 2de elftal hebben nieuwe inloopshirts gekregen van Melkveehouderij 
Laponder. 
 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding, materiaal of een wedstrijdbal te 
sponsoren, een bord te plaatsen, of de club op een andere manier steunen, laat het 
ons weten! Het volledige, actuele, overzicht van sponsors is te vinden op onze site 
www.vvophemert.nl

Algemeen:
Activiteiten op & rond het veld
De activiteiten commissie heeft weer leuke activiteiten georganiseerd. Zaterdag 18 
november heeft een groot aantal leden (met behulp van diverse ouders, waarvoor 
nogmaals onze dank) oliebollen verkocht. De opbrengst hiervan komt ten goede aan 
leuke activiteiten voor onze leden. Zaterdag 6 januari heeft de AC het Snerttoernooi 
geregeld wat ook dit keer weer goed bezocht is en een groot succes was. We 
bedanken de activiteiten commissie, kantine en toernooileiders voor de goede 
organisatie!

(Snerttoernooi)

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Pupil van de week
De laatste pupil van de week in 2017 was Roy 
Lagerweij. Wil je ook pupil van de week zijn met 
daarbij een complete VIP-behandeling tijdens de 
wedstrijd van het 1ste elftal? Geef je dan op per 
mail activiteiten@vvophemert.nl.

De (bijna) kampioenen!
Het damesteam staat op dit moment op de 2e 
plek. De competitie loopt door, uiteraard gaan 
onze dames voor niets minder dan de winst!
De JO17 hebben van de medekoploper verloren, 
waardoor dit team het kampioenschap net is 
misgelopen.

Door uitval van de wedstrijden (door het slechte weer) is de competitie van JO13 niet 
uitgespeeld, hierdoor zijn ze bovenaan geëindigd. 
De MO13 zaten in een moeilijke, zware pool maar wisten hier toch het maximale uit 
te halen en zijn op een 2e plek geëindigd.

Het kernteam
Het kernteam heeft een aantal nieuwsbrieven naar de leden gestuurd, waarin 
aangegeven is dat gezocht wordt naar een grotere groep met mensen om alle taken 
binnen het bestuur te kunnen verdelen. Vele taken zijn al vervuld waar we natuurlijk 
ontzettend blij mee zijn! De vereniging kan nog extra handen gebruiken voor 
sponsorwerving, de horeca, de activiteiten commissie en de ledenadministratie. We 
zijn een fantastische en gezonde voetbalvereniging en willen dit graag zo houden!

Wil je de vereniging ergens mee helpen, neem dan vrijblijvend contact op met een 
van onze kernteam leden!
Rob van Heun, robvanheun@gmail.com,  06-53323574
René van Bommel, reneb@kpnplanet.nl,  06-50695188
Henk Helderton, henk@helderton.nl,  06-30086582

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 
Website:   www.vvophemert.nl
Facebook:   vvophemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Aanleverdatum kopij

Deadline voor uitgave 2 van 2018 is: 18 maart 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Beste verenigingen & dorpsgenoten,

Wij willen jullie er graag op attenderen dat met het inlevering van kopij deze naar 
zowel Ben Groven, b.groven@planet.nl als naar Angelique Bos, Liekie.74@hotmail.
com moet worden gestuurd. De reden hiervoor is dat als bijv. de één op vakantie 
is of als bij één van hen de computer zegt “ik heb nu vakantie”, de kopij toch tijdig 
verwerkt kan worden. Het is vervelend als dit zou gebeuren!!!
Dus graag kopij naar zowel Ben als naar Angelique.

Hartelijke groet,
De redactie 

Foto omslag:
het hoge water vanuit de kerktoren gezien (januari 2018)

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



Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

Borden – bedrijfswagens – scooters 
– beurswanden – autobelettering 
– reclameborden – bewegwijzering – 
spandoeken – gevels – (winkel)ruiten 
– beurswanden – vlaggen – etc.

Logo’s – huisstijlen – brochures – flyers – 
websites – e-mailings – advertenties

Schimminck 11 • 5301 KR Zaltbommel • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl



Onze dorpen 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

advert-www-ophemert-nl.indd   1 1/23/2018   11:25:22 PM

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 2018

        ____________ 

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 


