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Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
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Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
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Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
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verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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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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We zijn vol goede moed aan het nieuwe jaar begonnen. Een jaar met 
nieuwe mogelijkheden ook voor de oudere mens. We weten niet wat 
de toekomst ons zal brengen, maar we moeten er zelf iets van proberen
te maken. De 60+Soos bezoeken is al een stap in de goede richting: mensen 
ontmoeten en samen een gezellige middag beleven. Ook als je nog bij de 
jongere ouderen behoort, man of vrouw bent, kom eens vrijblijvend een middag 
meebeleven. Je bent van harte welkom!

Wat is geweest:
Woensdag 7 november 2018. De heer Cor van Heukelum vertelde ons over de 
geschiedenis van Kamp Neerijnen. Vanaf de houten barakken in het weiland van 
baron Van Pallandt tot aan het composteringsbedrijf dat er het laatst gevestigd was. 
Een veelbewogen geschiedenis, waarvan ik nog niet de helft wist. Heel interessant.

Op 5 december 2018 hadden we een heel gezellige middag. Nee, Sint Nicolaas 
is niet op bezoek geweest, die had het veel te druk die dag, maar Pieten waren er 
genoeg. Verder waren de kok van Verzorgingshuis De Wittenberg bij ons te gast en 
de heer Ben Terink. De kok met een praatje over de maaltijden die in Haaften bereid 
worden, natuurlijk voor de bewoners maar ook voor Tafeltje Dekje, maaltijden die 
aan huis bezorgd worden voor ouderen of zieken die niet in staat zijn om zelf een 
maaltijd te bereiden. Deze maaltijden worden door vrijwilligers bezorgd. Voor ons 
had hij deze middag cake meegebracht voor bij de koffie of de thee en schalen 
vol heerlijke hapjes voor bij het sap of de wijn. Ben Terink verzorgde samen met 
Niek en Riet een muziekquiz. Een vrolijke middag die werd afgesloten met warme 
chocolademelk en een cadeautje.
Woensdag 9 januari 2019 Nieuwjaarsontmoeting. Een gezellige dag met 
goede wensen, een drankje en een hapje en een heerlijke warme maaltijd, door 
bestuursleden verzorgd.

Wat nog komt:
Woensdag 6 februari 2019, 14.30 uur komen Miranda van Heesch en Josje Kershaw 
naar de Torenhof om ons iets te vertellen over hun boek Mijn nieuwe mama, en 
over het werk van hun stichting met dezelfde naam. Want verdriet bij weeskinderen 
en adoptiekinderen zit diep. Tijdens deze middag is er voor geïnteresseerden 
gelegenheid het boekje te kopen, à € 13,50.

Woensdag 6 maart ontvangen we de heer Koos Dansen. Fotograaf en 
vogelliefhebber, Koos Dansen, lid van de Vogelbescherming, laat ons plaatjes zien 
en vertelt ons over de vogels die hier in onze omgeving voorkomen. In de tuin, 
op de dijk, langs de Waal en de Linge, kun je grandioos genieten van heel veel 
vogelsoorten.

Komt u graag eens kijken? Of hebt u vervoer nodig naar de Torenhof? Bel dan naar 
Riet tel. 652003, Evie tel. 651266 of naar Bertha tel. 652539. Dan wordt u opgehaald 
en thuisgebracht, of van informatie voorzien.

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

60+ SOOS OPHEMERT
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

We zitten nu in de winter ,grauw en grijs dus 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-gange diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 12,50
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.

Telef 0344-651875 of 0418-651427

U bent van harte welkom
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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970

- 9 -

Zo, met zijn allen zijn we aangeland in 2019. Na een decembermaand vol van 
tradities, sfeer en gezelligheid. Kerstboom weer de deur uit. De dagen zijn nog 
donker,maar ook daar zal spoedig weer verandering in komen. Inmiddels zijn we 
gemeente West Betuwe (zonder streepje)!!
Wij, Vrouwen van Nu hebben niet stilgezeten:
De avond in november kwam Heleen Hutink van de Lymestichting ons van alles 
vertellen over de ziekte van Lyme, ze heeft deze vervelende ziekte zelf ook gehad.

Op maandag 17 december hebben we onze jaarlijkse kerstavond gevierd, een avond 
met tradities, Lien ging in haar openingswoord in op de vrede die we zo graag 
willen, Herman van Iterson zorgde traditioneel voor de begeleiding van de liederen, 
hij had ook een mooi kerstverhaal voor ons. Arjan vd Kaay had voor ons een lekker 
stamppottenbuffet gemaakt met groentebouillon vooraf en een traditionele vlaflip 
als toetje. Het was een avond met sfeer en gezelligheid. 

En nu verder in het nieuwe jaar:
• Op 28 januari onze jaarvergadering met de traditionele jaarverslagen en de 
traditionele BINGO voor een goed doel.
• 25 februari staat in het teken van het openbaar vervoer
• Ook gaat een groepje leden naar een filmvoorstelling in het Stroomhuis te 
Neerijnen.

Ook zin om eens te kijken hoe het is bij de Vrouwen van Nu?? 
Van harte welkom!!!!!!
Laatste maandag van de maand in Torenhofje om 19.45 uur.

Lien, Gerrie, Jenny, Betty, Hermien.

Zorg ervoor dat in dit nieuwe jaar
Je hart een bloem is
Die elke dag weer bloeit 

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert

Oproep aan alle inwoners van Ophemert
Op 13 maart zal er een gratis cursus aangeboden worden 
voor alle geïnteresseerden van Ophemert. Locatie is Huis op 
Hemert. Aanvang : 19.00 uur

Wil je deelnemen aan deze cursus of meer informatie hebben 
neem dan contact met Ira Overeem 
ira@kulturhus-ophemert.nl of 06 301451

Gratis cursus AED
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40 jaar geleden

Het jaar 2019 ging voor mij wel heel bijzonder van start , ik beleefde n.l. iets heel aparts!
Godfried was met Eva naar mij gekomen en zei, dat hij van René v.Bommel had 
vernomen,
dat DIE op marktplaats in België een schilderijtje te koop had zien staan,
van E.v.d.Bergh-Hörmann, dat is dus mijn naam!
Het was KASTEEL OPHEMERT wat ik in 1978 tekende,
omdat een “kasteel” in die tijd veel voor ons betekende.
Sinds 1962 hadden wij contact met mensen die op Kasteel Kersbeek in België woonden,
want Charlotte’s oranjeballon was daar door een tuinman gevonden in 1 van de bomen :)
De Kasteelheer stuurde haar het kaartje terug ,die ballon maakte dus een behoorlijke 
vlucht!
Wij zijn toen aan het corresponderen gegaan en zo is een leuke vriendschap ontstaan.
We mochten hen ook Oom George en Tante Anna noemen en Emile naar hem 
vernoemen!
Die werd in 1965 geboren en Kasteel-peet-ouders konden ons wel bekoren .
Maar een zoon met G als voornaam hadden we Godfried ( Bomans) al gegeven
daarom is het bij de tweede naam : Emile , van oom George gebleven.
 
Terug nu naar Marktplaats , waar Eva mij bij de “aankoop” behulpzaam was.
Zij was daar heel bekwaam in , dat kwam goed van pas.
Veel onderhandelen hoefden we niet ik betaalde de vraagprijs 9 eu + porto erbij
en na het betalen van 16 euro stuurde die verkoper het vervolgens naar mij !
Op 4 januari kon ik op de achterzijde lezen:
 Ter herinnering aan onze ontmoeting op 12 augustus 1978
 in “De Engel” , tijdens een reisje van “Soli Deo Gloria”,
 Yvonne, Emile , Editha , uit Ophemert – Holland 
Wij waren dus blijkbaar met de zangvereniging naar België gegaan
waar in een etablissement in Baarle Nassau die overhandiging is gedaan .
Echter was Oom George na het overlijden van zijn eerste vrouw
toen met zijn tweede echtgenote Tante Jeanne getrouwd. 
Na ZIJN overleden ben ik met haar bevriend gebleven, vaak gebeld en veel geschreven !
Helaas was zij plotseling vorig jaar niet meer te bereiken,
en doormiddel van het te koop staan van dit schilderijtje ging nu blijken.
dat tante Jeanne inmiddels in het rusthuis haar plaats heeft gevonden,
daar is mij nimmer een bericht van gezonden !
De laatste jaren had zij in Wilrijk bij Antwerpen geleefd
EN omdat mijn dochter Yvonne kennissen in Antwerpen heeft
Is die mevrouw op de fiets naar dat adres gegaan en heeft dat vernomen,
Zó is nu aan dit “verhaal” een einde gekomen .
Het KASTEEL OPHEMERT hangt nu bij mij aan de wand,
ECHT LEUK hoor , dat het na zo’n rondreis weer bij mij is beland!
Met nog een extra woord van DANK aan René, want ik ben er heel blij mee !

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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omdat een “kasteel” in die tijd veel voor ons betekende.
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want Charlotte’s oranjeballon was daar door een tuinman gevonden in 1 van de bomen :)
De Kasteelheer stuurde haar het kaartje terug ,die ballon maakte dus een behoorlijke 
vlucht!
Wij zijn toen aan het corresponderen gegaan en zo is een leuke vriendschap ontstaan.
We mochten hen ook Oom George en Tante Anna noemen en Emile naar hem 
vernoemen!
Die werd in 1965 geboren en Kasteel-peet-ouders konden ons wel bekoren .
Maar een zoon met G als voornaam hadden we Godfried ( Bomans) al gegeven
daarom is het bij de tweede naam : Emile , van oom George gebleven.
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Zij was daar heel bekwaam in , dat kwam goed van pas.
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Wij waren dus blijkbaar met de zangvereniging naar België gegaan
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Na ZIJN overleden ben ik met haar bevriend gebleven, vaak gebeld en veel geschreven !
Helaas was zij plotseling vorig jaar niet meer te bereiken,
en doormiddel van het te koop staan van dit schilderijtje ging nu blijken.
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daar is mij nimmer een bericht van gezonden !
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EN omdat mijn dochter Yvonne kennissen in Antwerpen heeft
Is die mevrouw op de fiets naar dat adres gegaan en heeft dat vernomen,
Zó is nu aan dit “verhaal” een einde gekomen .
Het KASTEEL OPHEMERT hangt nu bij mij aan de wand,
ECHT LEUK hoor , dat het na zo’n rondreis weer bij mij is beland!
Met nog een extra woord van DANK aan René, want ik ben er heel blij mee !

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



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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1 ste foto: zien jullie de “overhandiging” aan Oom George , die Yvonne maakte.  
 Emile was toen 13 jaar.

2de foto: mijn tekening , die ik waarschijnlijk vanaf een ansichtkaart na tekende met 
conté potlood.

3de foto: het Kasteel Kersbeek waar Oom George en tante Jeanne toen woonden in 
Kersbeek-Miskom in België.
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Sinds september is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart in Huis Op Hemert. 
Iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) kunnen kindjes tussen de 1 en 4 jaar onder 
begeleiding van mama, papa, opa, oma, oma, oppas, enzovoort, bewegen. 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!

Door ouders voor de kinderen 
Iedere ouder draagt iets bij aan of in de les. Hierdoor betalen wij alleen de kosten 
voor het huren van de zaal. Zo bedenkt de initiatiefneemster vanuit haar expertise 
de lesactiviteiten, zijn er ouders die dit stukje schrijven voor ’t Hèmers krantje’, 
inschrijfformulieren ontwerpen, inschrijvingen verwerken, kasboek bijhouden, muziek 
voor in de les en zo kunnen we nog wel even doorgaan. We kunnen het op deze manier 
voor iedereen ‘behapbaar’ houden. Spreekwoordelijk gezegd ‘vele hand maken licht 
werk’ en dat is gewoon zo! 

Pietenles!
Donderdag 29 november vond de pietenles plaats. De kinderen mochten een parcours 
afleggen met een pakje in hun hand. Tijdens het afleggen van dit parcours moesten 
ze springen van hoepel naar hoepel, onder de mat door kruipen, het pakje door de 
schoorsteen gooien, over de daken klimmen, naar beneden glijden of springen, zoals 

echte pieten dit doen. Aan het einde kregen alle kinderen 
een pietendiploma en natuurlijk pepernoten en een 
chocoladelolly!

Er zijn nog plaatsen beschikbaar
We hebben een vliegende start kunnen maken met 
15 kinderen en een enthousiaste groep ouders zowel 
woonachtig in Ophemert als daarbuiten. We  zouden 
het erg leuk vinden als de groep nog wat groter wordt. 
Doordat niet iedereen er iedere week
is, voelt het niet aan als druk. Inmiddels zijn er al een aantal 
kinderen die naar school gaan en dat verloop zal deze 
groep houden. 

Peuters in beweging



- 15 -

Sinds september is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart in Huis Op Hemert. 
Iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) kunnen kindjes tussen de 1 en 4 jaar onder 
begeleiding van mama, papa, opa, oma, oma, oppas, enzovoort, bewegen. 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!

Door ouders voor de kinderen 
Iedere ouder draagt iets bij aan of in de les. Hierdoor betalen wij alleen de kosten 
voor het huren van de zaal. Zo bedenkt de initiatiefneemster vanuit haar expertise 
de lesactiviteiten, zijn er ouders die dit stukje schrijven voor ’t Hèmers krantje’, 
inschrijfformulieren ontwerpen, inschrijvingen verwerken, kasboek bijhouden, muziek 
voor in de les en zo kunnen we nog wel even doorgaan. We kunnen het op deze manier 
voor iedereen ‘behapbaar’ houden. Spreekwoordelijk gezegd ‘vele hand maken licht 
werk’ en dat is gewoon zo! 

Pietenles!
Donderdag 29 november vond de pietenles plaats. De kinderen mochten een parcours 
afleggen met een pakje in hun hand. Tijdens het afleggen van dit parcours moesten 
ze springen van hoepel naar hoepel, onder de mat door kruipen, het pakje door de 
schoorsteen gooien, over de daken klimmen, naar beneden glijden of springen, zoals 

echte pieten dit doen. Aan het einde kregen alle kinderen 
een pietendiploma en natuurlijk pepernoten en een 
chocoladelolly!

Er zijn nog plaatsen beschikbaar
We hebben een vliegende start kunnen maken met 
15 kinderen en een enthousiaste groep ouders zowel 
woonachtig in Ophemert als daarbuiten. We  zouden 
het erg leuk vinden als de groep nog wat groter wordt. 
Doordat niet iedereen er iedere week
is, voelt het niet aan als druk. Inmiddels zijn er al een aantal 
kinderen die naar school gaan en dat verloop zal deze 
groep houden. 

Peuters in beweging



Arjenne de Kruif

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

- 17 -

De kosten zijn €10 per maand of een strippenkaart €35 voor10 lessen. Voor een tweede 
kind betaald u €6. U kunt altijd 1 gratis proefles volgen.

Nieuwsgierig
o Kom gerust eens langs in onze les 
o Bekijk onze facebook pagina

https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert

Ouders aan het woord
Inmiddels zijn we al een aantal maanden vrijwel iedere 
donderdagochtend te vinden in de gymzaal. Flynn vind 
het leuk! Zeker naarmate we een aantal keren geweest zijn. 
De eerste lessen was het nog even wennen en kijken wat 
er allemaal gebeurt. Maar inmiddels weet hij goed zijn weg te vinden en klautert er 
vrolijk op los. Ook het opbouwen en het opruimen van de toestellen is favoriet! De rest 
van de dag heeft hij het regelmatig over wat hij die ochtend gedaan heeft en over de 
andere kindjes die er waren. Ontzettend leuk dat hij zo enthousiast is!

Peuters in beweging - VERVOLG -

Klaverjas Seizoen 2018/2019

Vrijdag 18 Januari  2019
Vrijdag 15 Februari  2019
Vrijdag 15 Maart   2019
Vrijdag 12 April   2019
Vrijdag 10 Mei   2019
Vrijdag 7 Juni   2019 (Finale)

Info:
Petra de Haas 0651560543
activiteitenhoh@gmail.com 
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Frisse start:
We beginnen, binnen onze vereniging, het nieuwe jaar met een frisse start.
Hierbij stellen we twee nieuwe bestuursleden voor, dit zijn;  Iris van Beusekom en 
Barbara van Lavieren. Iris neemt het stokje van Anton Haukes over als voorzitter en 
Barbara van Anda Kalkhoven als penningmeester.
We vinden het ontzettend fijn dat zij deze taken voor onze vereniging op zich willen 
nemen en heten hen van harte welkom. Ook kunnen we Noa Rooijens aan jullie 
voorstellen als nieuwe rijinstructrice.

Bedankt:
We bedanken Anton niet alleen voor zijn inzet als voorzitter, maar 
ook als rijinstructeur. We hebben veel geleerd van zijn kennis op het 
gebied van paardensport tijdens de groepslessen, individuele lessen 
en wedstrijden. Ondanks zijn verhuizing zullen we hem nog wel
regelmatig blijven zien, 
en kunnen we altijd

met vragen nog bij hem terecht wanneer 
dit nodig is. Dit waarderen wij zeer. 
Daarnaast bedanken we ook Anda, en 
René de Wijs die beheerder was van onze 
website. 

Sponsoring:
Voor onze kleine vereniging valt het niet 
altijd mee om optimistisch te blijven voor 
de toekomst. Naast contributie en de 
verkoop van clubloten zijn aanvullende 
inkomstenbronnen onmisbaar. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan sponsoring. 
Hierop heeft de vader van Femke 
Schefferlie, ruiter van Cento,  onlangs 
actie ondernomen. Michel heeft  J. 
Lommers Loon- en Verhuurbedrijf uit 
Werkendam benaderd, en zij waren 
bereid om een mooi bedrag voor de 
clubkas te sponsoren. In ruil hiervoor 
maken we voor hen reclame en rijden 
nu rond met een mooie stickers op de 
trailers.

                             Foto: Femke & Cento
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Facebook:
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes, volg ons dan op facebook.
We zijn te vinden onder de naam Rijvereniging Waalruiters-West.
Femke Koehein zorgt voor leuke en informatieve updates op de site.

Geen facebook:
Vind je het leuker om ons in het echt te zien, kom dan een kijkje nemen tijdens de lessen 
aan de Bulkheuvelseweg 14. Op dinsdag geeft Noa les van 19.00 tot 19.45 en 19.45 tot 
20.30. En op vrijdagavond van 19.00 tot 19.45 is onze enthousiaste rijinstructrice Eline te 
vinden in de rijbak.

De bedriegers bedrogen.
Blijspel in 3 bedrijven geschreven door Anja Meijer.

Het is weekend en de heer des huizes, Maarten, wil nu echt gaan genieten van een 
rustige vrije dag met z’n krantje en een borreltje. Hè, hè, eindelijk rust! Maria, zijn vrouw, 
heeft juist heel veel dingen aan haar hoofd: vandaag komt haar deftige vriendin Marie – 
Louise op bezoek en zij zal een paar dagen blijven logeren. Om het haar vriendin goed 
naar de zin te maken heeft ze haar domme, maar lieve hulpje, Loes, opdracht gegeven 
een butler in te huren, want Marie – Louise is luxe gewend. Maarten vindt dit allemaal 
onzin, hij vindt haar verwaand en bekakt. Maar als Loesje dit moet regelen komt er toch 
niets van terecht, denkt hij. Daarna vinden er allerlei verwikkelingen en misverstanden 
plaats, zoals dat hoort in een luchtig blijspel. Mensen lopen het huis in en uit en met wat 
voor bedoelingen? Wie bedriegt wie nu eigenlijk?

Kom naar de Koeldert in Waardenburg en laat u verrassen door de SWON – spelers in 
deze vrolijke komedie.

Rolverdeling: 
Maarten, heer des huizes.   Eef Temminck.
Maria, zijn vrouw.    Truus Montforts.
Annette, hun dochter    Monique van Rangelrooy.
Loes, de hulp.     Gerdien Brekelmans.
Jack Spruit, crimineel.    Jan van Kuilenburg.
Jenny Spruit, zijn zus.    Engelien Versteeg.
Marie-Louise , de vriendin    Corrie Temminck.
Otto de Wit, encyclopedieverkoper  Cees Stap.
Souffleurs: Thea de Zeeuw en Ria de Jongh.
Toneelmeester: Frans Brekelmans. Regie: Tunny van Aalst.

Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019. De Koeldert Waardenburg.
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
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Ons stukje van de vorige editie heeft u door technische redenen 
helaas moeten missen, daarom deze keer wat meer informatie.
Op 14 september 2018 zijn we het muzikale seizoen gestart met een gezellige barbe-
cue waarbij er veel leden aanwezig waren. Ook de meeste leerlingen van de slagwerk-
groep waren er (met familie) bij, leuk om hen ook wat beter te leren kennen!
Bij de harmonie hebben twee dames zich aangesloten bij de (dwars)fluitsectie, heel 
erg fijn dat deze melodiegroep nu versterkt is. We hopen dat de dames hun proeftijd 
omzetten in een lidmaatschap!

Op 8 december 2018 hebben we in de kerk gespeeld tijdens de kerstmarkt van de kerk. 
Dit was een mooie generale voor het winterconcert.
Want net voor de zomervakantie konden we door het missen van spelers helaas geen 
zomerconcertjes in het dorp houden. In plaats daarvoor hebben we voor het eerst een 
winterconcert georganiseerd op 22 december 2018 in de schelp. We wisten niet wat 
we konden verwachten aan publiek, we waren daarom blij verrast met de flinke groep 
die is komen kijken en luisteren onder het genot van een (warm) drankje. Heel fijn dat 
jullie er waren! We gaan zeker overwegen om dit eind dit jaar te herhalen.

Nu was het de bedoeling dat we ons zouden gaan richten op ons jaarlijkse concert 
begin april. We kunnen dit helaas niet ingepland krijgen en hebben daarom besloten 
dat we ergens in juni een zomerconcert willen geven en dan in november ons jaarlijk-
se concert. Houd dit krantje en onze Facebookpagina dus goed in de gaten voor het 
laatste nieuws hierover!

Er staat voor april en mei zeker nog voldoende op de agenda, namelijk:
* deelname aan de Bloesemtocht op zaterdag 13 april
* viering Koningsdag
* 5 mei-viering Zennewijnen
* bloemenventen op 10 en 11 mei
We hopen u op één (of meerdere) momenten te mogen ontmoeten!

En mocht u zelf willen ondervinden hoe het is om gezamenlijk muziek te maken, dan 
bent u uiteraard van harte welkom op de repetitieavonden op dinsdag (slagwerk-
groep) en woensdag (harmonie). U kunt altijd een periode op proef komen om zo de 
sfeer en opbouw tijdens de repetitie te proeven.
Heeft u vragen omtrent mogelijkheden voor het volgen van muzieklessen om zo 
later binnen één van de groepen in te stromen, neem dan contact op met één van de 
bestuursleden.

Nieuws van EUPHONIA
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Nieuws van EUPHONIA



Beste Hemersè,

Het nieuwe jaar is weer begonnen.
Fris gaan we van  start in ons tweede jaar als beheerders 
van Huis op Hemert. Ook dit jaar zullen we ons inzetten om van Huis op Hemert een 
huis voor Ophemert te laten zijn. Huis op Hemert is een ontmoeting plek voor iedereen, 
waar we samen van alles kunnen realiseren/ organiseren. 
Hiervoor is alleen inbreng van jullie als Hemertse noodzakelijk ,wat zijn de behoeftes 
binnen het dorp, waar kan Huis op Hemert een warm onderdak bieden om gezellige, 
creatieve, muzikale, sportieve, activiteiten samen te organiseren .
Zelf hebben we weer een aantal dingen georganiseerd,

Iedere tweede zaterdag van de maand hebben we borrel middag vanaf 16.00 uur ,
(09-februari + 09-maart + 13-april ) borrelen bij Ira`s.
Als er behoefte aan is zullen we dit zeker uitgaan breiden.

12-02-2019 Art-Pub creatief uitgaan, samen een mooi schilderij maken. Iedereen kan 
zich opgeven via artpub.nl

16-02-2019 Erwtensoep eten voor € 6,- PP onbeperkt soep eten ( Excl consumpties ) 
graag voor 11-2 opgeven

20-02-2019 Restaurette van welzijn west betuwe

21-02-2019 Koffie ochtend lekker bakkie koffie voor iedereen, in samen werking met 
welzijn west betuwe

01-03-2019 Kindercarnaval aanvang 18.00 uur. Gezellig kinderfeest waar zeker ook de 
volwassenen zich zullen amuseren,

13-03-2019 AED cursus. Voor iedereen gratis training om te leren omgaan met de AED of 
herhaling, Graag wel vooraf aanmelden

17-03-2019 Film middag, om 14.00 uur zullen we films tonen van oud Ophemert welke 
door de bezoekers van 20-01 gekozen zijn .

20-03-2019 Restaurette van welzijn west betuwe

21-03-2019 koffie ochtend lekker bakkie koffie voor iedereen in samen werking met 
welzijn west betuwe

26-03-2019 Art-Pub creatief uitgaan, samen een mooi schilderij maken. Iedereen kan 
zich opgeven via artpub.nl

Beheerster HoH
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06-04-2019 Toneel voorstelling. Deze keer verzorgd door toneel vereniging uit Varik.

26-04-2019 Koningsnacht 

27-04-2019 Koningsdag dit jaar zijn de activiteiten op koningsdag bij Huis op Hemert op 
het plein. Wij zullen die dag geopend zijn .

Op de meeste avonden is er biljarten , kaarten of kun je er een potje darten kom 
gewoon eens binnen lopen. 

Vind je het leuk om dingen te organiseren, neem dan eens contact op met ons, wij 
vinden het belangrijk dat er inbreng van anderen komt, om te weten waar er behoefte 
aan is. 

Maar ook kun je bij ons een feest vieren, als je geen zin hebt thuis alle rommel te 
hebben, vraag eens naar onze zeer aantrekkelijke prijzen voor een feest .

Groet Ira Overeem.
ira@kulturhus-ophemert.nl
06 30145103

Beheerster HoH - vervolg -

Café “Met”
 In Huis op Hemert

De laatste vrijdag van de maand is het altijd Café “Met” Op deze avond worden er 
spelletjes gespeeld zoals:  Jokeren, Rummikub of een ander spel, alles is mogelijk.

 Datums voor deze avond zijn:
25 januari 26 juli
22 februari 30 augustus
29 maart 27 september
26 april  25 oktober
31 mei  29 november
28 juni  27 december
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Kindercarnaval vrijdag 1 maart 2019
    om 18:00 in HuisOphemert

Hallo allemaal, 

Daar zijn we weer, het is bijna zover!! Hebben jullie je aller gekste, leukste, grappigste 
outfit al klaar liggen? Want we hebben dit jaar maar liefst 4 prijzen voor de kids. 
Natuurlijk vergeten we dit jaar de ouders ook niet, en hebben we voor de best 
verkleedde papa en mama ook een super leuke prijs. Wij zijn echt reuze benieuwd 
naar jullie outfits!!! 
Ook onze dj met kidsvermaak heeft er zin in en heeft zijn play list vol verrassingen al 
klaar. Ira & John van Huis Ophemert sponsoren wat lekkers voor de kids, en zorgen 
dat we weer een mooie plek hebben om te feesten!!
Willen alle jongens, meisjes, papa’s, mama’s opa’s en oma’s uit Ophemert en 
omstreken deze gezellige avond ook niet missen, kom dan vrijdag 1 maart vanaf 
18.00u na huis Ophemert.

We zien jullie dan!!

Carnavals groetjes van het carnavalscomité.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors;
Grondverzet Aart de Bruin Marcel Scheurwater transport
Autobedrijf H. Smits G.B. Openmind
Wijnmalen & Hausmann Flora Nova
Van Waarden bestrating Blankers transport
Huidexpert Helga Ingrid’s haarstijl
Fruitsorteerbedrijf van Eldik Klusservice L.v.B
Bonno van Tintelen schilderwerken Gebr. Vos schilderbedrijf&glaswerken
Volvo Lotte Bella Cane
Eetcafé de Tol Electro world Ton
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Inmiddels zijn de eerste lessen van het nieuwe jaar weer 
van start gegaan. Helaas zijn we moeten stoppen met 
de gymlessen. Dit omdat de instructrice ermee wilde 
stoppen maar ook omdat er helaas onvoldoende leden 
waren om deze activiteit te kunnen blijven aanbieden.

Ledenvergadering
Er is het afgelopen jaar veel gebeurd binnen de AGO.
Daarom hopen we op een hoge opkomst bij onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal 
gehouden worden op 18 februari om 20.30 in Huis Ophemert.

Streetdance
Bij de streetdance groepen is er nog ruimte voor nieuwe leden. 
Wil je het een keer proberen of het wat voor je is. Je mag 3x gratis 
deelnemen..

Badminton
Ook hier is nog plek voor mensen die graag sportief bezig willen zijn.

Lestijden:
Maandag 19.30 – 20.30  Badminton

Vrijdag 15.30 – 16.30  Streetdance (D-Dream)
 16.30 – 17.30  Streetdance (A-Wish)
 17.30 – 18.30  Streetdance (B-great)

Penningmeester: Karin Tjonk  telefoon: 605759
Secretaris  Erna Wachtmeester  telefoon: 064378316

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Zwerfafvalbrigades
 Ophemert, Varik en Heeselt

Op zaterdag 5 januari zijn de Zwerfafvalbrigades uit Ophemert, Varik en Heesselt 
het nieuwe jaar feestelijk gestart met een schone lei. Bij deze gezamenlijke prikactie 
zijn in anderhalf uur tijd maar liefst 19 volle vuilniszakken zwerfafval verzameld! Er 
was een culinaire afsluiting met heerlijke snert en een broodje worst na afloop in de 
huiskamer. 

De betrokkenen waren erg tevreden over het resultaat en de persoonlijke voldoening 
die opleverde. “We hebben goede hoop voor een schonere toekomst. Maar er zijn 
ook verbeterpunten. Zwerfafval trekt meer afval aan. Het zou enorm helpen als 
iedereen erop toe ziet dat afval niet in het landschap thuis hoort; zo kunnen we 
allemaal genieten van onze prachtige omgeving, voor nu en in de toekomst. We 
laten op deze manier zien dat gezamenlijke actie ondernemen eenvoudig en snel 
tot een zichtbaar resultaat leidt. Het is bovendien gezellig en je leert nieuwe mensen 
kennen”.

De wens is regelmatig op pad te gaan. We nodigen alle inwoners uit de omgeving 
uit om zo nu en dan eens een steentje bij te dragen. Alle beetjes helpen en goed 
voorbeeld doet volgen! 

De groep bestaat nu uit 17 betrokken bewoners, maar verwelkomt ieder die interesse 
heeft. Deelname is vrijblijvend en brengt verder geen verplichtingen met zich mee. 
Neem voor informatie contact op met de coördinator Laura van Schalm, e-mail 
lauravanschalm@hotmail.com. Voor algemene vragen over zwerfafval initiatieven bij 
u in de buurt, neem contact op met Stichting Landschapsbeheer Gelderland of via 
t.essens@landschapsbeheergelderland.
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We staan weer aan het begin van een nieuw jaar vol 
activiteiten bij tennisvereniging Ophemert. De winter is in volle 
gang, maar we zijn toch druk met spelen en natuurlijk de planning voor dit jaar. We 
kijken weer uit naar de vele toernooien, de voorjaarscompetitie en natuurlijk de 
zomeravondcompetitie. Maar voordat we vooruit kijken naar de activiteiten van het 
voorjaar, blikken we nog even terug op de activiteiten van de afgelopen periode. 

Nieuwe tennisbanen
In de eerste week van 
november was het zover; 
de tennisbanen werden 
vervangen. Op vrijdagavond 
16 november was het moment 
daar en zijn de nieuwe 
kunstgrasvelden geopend. 
Voorzitter Lex Medendorp: “We 
zijn de gemeente Neerijnen 
zeer erkentelijk voor de 
subsidie van €10.000 die we mochten ontvangen voor het vernieuwen van onze 
tennisbanen. We hebben nu weer een prima kunstgrasmat waar we het hele 
jaar door plezier van kunnen hebben”. Met de komst van de nieuwe banen is 
het tenniscomplex zo goed als volledig vernieuwd. Eerder had de vereniging al 
geïnvesteerd in nieuwe led-verlichting en is de kantine grondig verbouwd. Alle leden 
waren uitgenodigd om dit heuglijke feit onder het genot van een gebakje met elkaar 
te vieren. Ook komend jaar investeert TV Ophemert in de verduurzaming van het 
tenniscomplex. Zonnepanelen en infraroodpanelen moeten zorgen voor een kantine 
waarbij we geen aardgas meer nodig hebben. 

Afscheid Ideke Monhemius
Na 26 jaar heeft Ideke Monhemius op 29 november 
2018 haar bestuursfunctie bij TV Ophemert 
neergelegd. Ideke was jarenlang de drijvende 
kracht achter het jeugdtennis bij de vereniging.  In 
de hoogtijdagen had de vereniging 90 jeugdleden 
en wisten ze met de competitieteams Gelders 
kampioen te worden. Een periode waar Ideke nog 
vaak en graag over spreekt. Met de zorg voor de 
kleinkinderen erbij, vond Ideke het tijd om het 
stokje over te dragen. Ze werd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering door de voorzitter in het 
zonnetje gezet.  

Wintertoernooi
Op 16 november ging de wintercompetitie van start. Met een kleine 40 deelnemers 

TV Ophemert
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zijn in totaal 74 wedstrijden gespeeld in de maanden november, december en 
januari. Het wintertoernooi gaat vooral om gezelligheid binnen de vereniging, 
waarbij ook de winterleden mogen deelnemen. Op deze manier kon iedereen 
wennen aan de nieuwe banen en zijn ze meteen goed ingespeeld. Natuurlijk hadden 
we ook dit jaar twee winnaars: André van Westrienen en Femke Janssen die beiden 
het hoogste gemiddeld aantal punten hadden per wedstrijd. Op vrijdag 18 januari 
was de feestelijke afsluiting met prijsuitreiking. De organisatie was dit keer in handen 
van Ed & Carin Cuijper, Piet Monhemius, Rob van Galen en Tom Hemelshoet. Dank 
wederom voor de prima organisatie. 

Nieuwe tennisschool
Na een jarenlange samenwerking met tennisschool Fit, heeft het bestuur het besluit 
genomen de tennislessen bij een andere tennisschool onder te brengen. Natuurlijk 
danken we Tennisschool Fit en met name Sigrid Bruel voor de samenwerking van de 
afgelopen jaren. 

Met ingang van 18 maart zal Tennisschool Tom 
Kreemers (TSTK)  de tennislessen verzorgen. 
Deze lessen vinden weer plaats op dinsdag en 
donderdag. TSTK verzorgt op meer dan 25 
tennisclubs tennislessen. De tennisschool heeft aangegeven een totaalconcept 
aan te bieden, waarbij ze de vereniging ondersteunt met het organiseren van 
evenementen en het werven van (jeugd)leden. Doordat TSTK lesgeeft aan meerdere 
verenigingen in de omgeving, wordt de samenwerking tussen de verenigingen 
makkelijker gemaakt. Voor de jeugd is een samenwerkingsverband met de 
verenigingen in Geldermalsen, Buren, Beusichem en Culemborg opgezet waarbij 
evenementen worden georganiseerd voor alle jeugdleden van de verenigingen. 
Op 8 maart kunnen de leden van TV Ophemert kennis maken met de nieuwe 
tennisschool middels een clinic voor zowel jeugdleden als senioren.  

Wat staat er nog op het programma?
Op maandagavond wordt de racketavond georganiseerd: een avond waar het naast 
de gezelligheid, toch ook vooral gaat om  lekker tennissen. De racketavond is voor 
tennissers op elk niveau; vooral als beginnend tennisser de geschikte avond om te 
proberen of de sport je aanspreekt. Voor de dames die op woensdagochtend tijd 
hebben, is er elke woensdag om 9 uur de mogelijkheid om een partijtje te komen 
spelen. Kom vooral eens kijken en speel een wedstrijdje mee!

Sprokkeltoernooi
We zijn weer erg trots om te melden dat we ook dit jaar een open toernooi kunnen 
organiseren. Vanaf 16 februari tot en met 3 maart wordt het Sprokkeltoernooi voor 
de vierde keer georganiseerd. Een toernooi dat bekend staat om de prima sfeer. We 
hopen natuurlijk wederom op een vol bezet toernooi!

TV Ophemert  - VERVOLG -
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zijn in totaal 74 wedstrijden gespeeld in de maanden november, december en 
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spelen. Kom vooral eens kijken en speel een wedstrijdje mee!

Sprokkeltoernooi
We zijn weer erg trots om te melden dat we ook dit jaar een open toernooi kunnen 
organiseren. Vanaf 16 februari tot en met 3 maart wordt het Sprokkeltoernooi voor 
de vierde keer georganiseerd. Een toernooi dat bekend staat om de prima sfeer. We 
hopen natuurlijk wederom op een vol bezet toernooi!
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Voorjaarscompetitie
Inmiddels zijn alle inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie ontvangen. WE 
merken dat het animo onder onze leden om competitie te spelen erg groot is; zo 
groot dat we moeten loten wie mag meedoen! De regels van de KNLTB maken het 
er niet gemakkelijker op en even zag het er naar uit dat we van de 5 teams die zich 
voor de vrijdagavond hadden ingeschreven, slechts 2 teams konden inschrijven 
in de competitie. Gelukkig hebben we de KNLTB wederom zover gekregen dat we 
dispensatie hebben en met 4 competitieteams op vrijdagavond kunnen spelen. 
Daarnaast speelt een damesteam op woensdagavond de zomeravondcompetitie en 
een herenteam op zaterdagmiddag. Daarnaast hebben we ook weer een jeugdteam 
kunnen inschrijven voor de Groene competitie op zondagmorgen en werken we voor 
de Oranje competitie samen met TLTC, tennisvereniging Tiel. Kortom: het voorjaar 
staat wederom in het teken van gezellige drukte op de tennisbanen bij TV Ophemert. 
 
Jeugdcommissie
We merken dat het aantal jeugdleden flink is afgenomen en dat is jammer. De 
toekomst van de vereniging zit immers in de jeugd en het voordeel van tennis is: dat 
kun je doen tot je 80e! Jong geleerd, oud gedaan. We organiseren daarom weer een 
aantal activiteiten de jeugd kennis te laten maken met tennis. Samen met TSTK, onze 
nieuwe tennisschool bieden we een totaalpakket aan voor een vaste prijs per maand. 
In deze prijs is inbegrepen de contributie (vrij gebruik maken van de tennisbanen 
voor onze leden), tennisles, competitie en een extra training. Het zou fijn zijn als we 
de komende periode weer een aantal nieuwe talenten mogen begroeten! 

Activiteiten: in de periode waarin geen competitie wordt gespeeld, organiseren we 
extra tennistraining voor onze jeugdleden. Bij genoeg aanmeldingen trainen we op 
zondagochtend vanaf half 11 en sluiten we natuurlijk af met een partijtje. 
Op 22 mei organiseren we samen met TSTK een “Maak kennis met tennis” middag. 
Uitnodigingen zullen worden verspreid op de basisschool, maar ook kinderen uit de 
omliggende dorpen zijn natuurlijk van harte welkom. 

TV Ophemert voldoet aan de criteria van de KNLTB en 
mag zich daarmee een Tenniskidsvereniging noemen! 
Onze tennisleraar heeft de opleiding voor Tenniskids 
gevolgd, waarmee we de kennis in huis hebben om 
de jongste jeugd op een uitdagende manier te leren 
tennissen. Plezier en samenspel, daar draait het om! 
Lijkt het jou ook leuk om te tennissen, neem een 
kijkje op onze website www.tvophemert.nl voor 
meer informatie of  kom eens kijken bij één van onze 
activiteiten. 
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Goed nieuws!
Weet u nog de oproep van Max in t Hemers krantje van 
september 2018?

Op 4 oktober bij Ira’s kulturhuus meldde zich 
enthousiastelingen uit het dorp. Vijf bewoners uit het dorp 
gingen aan de slag met hun ideeën. Uit voortvarende 
gesprekken met de gemeente heeft de gemeente ons 
toestemming gegeven en steunt ons burgerinitiatief. De huurovereenkomst is 
inmiddels door beide partijen getekend. 

  
Beleidsmedewerkers van de gemeente maakte ons attent op het leefbaarheidsfonds. 
Dat is bedoeld voor het bevorderen van kwaliteit van wonen en leven in het dorp. 
Om gebruik te maken van het leefbaarheidsfonds moet er genoeg draagkracht zijn 
vanuit de dorpelingen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door te sponseren, vrijwillige 
inzet en sponsoren in natura. Niet onbelangrijk is dat we met dit burgerinitiatief 
gesteund worden door de gemeente en zo elkaar kunnen ontmoeten buiten in de 
natuur wat gezond en gezellig is. Terwijl de viervoeters rennen en spelen, kunnen de 
baasjes een gezellig praatje maken waar weer nieuwe ideeën kunnen ontstaan. 

Stand van zaken nu:
De omheining moet worden gerealiseerd met een dubbele draaipoort voor de 
grasmaaier en een enkele doorloop poort. Bij inleveren van dit kopij lopen de 
offertes nog omdat er meerdere mogelijkheden zijn. Bij uitgave van dit krantje zal 
meer duidelijk zijn. De werkgroep staat altijd open voor uw ideeën omdat het veld 
voor en door de dorpelingen is. Voor de laatste ontwikkelingen kunt u ons volgen op 
facebook ook houden wij u op de hoogte in het volgende ’t Hemerse Krantje 
 
Voor info en reacties en/of donaties: kwispelwei@gmail.com
NL56RABO032126934
t.n.v. Welzijn Westbetuwe, 
t.a.v. Kwispelwei

Namens de werkgroep:
Gerrie, Nathalie, Jannie, Desiree en Ingrid. 

Kwispelwei i.o.
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Vrijdag 26 april
Dit jaar voor het eerst in Huis op Hemert.

De Hollandse spelavond aller tijden. 

Een avond vol gezelligheid en leuke en hilarische momenten.
Een spel avond met verschillend spel elementen uit divers spel quizzen bekent van de 
TV. Stel je eigen team samen, bedenk een originelen team naam. Dus vraag je vrienden, 
buren, familie en geef je op. 

Via mail activiteitenhoh@gmail.com
Telefoon Petra de Haas 06-51560543  Ira Overeem 06-30145103
Aan de bar van Huis op Hemert.

Website Ophemert
Beste Hèmerse,

We zijn op zoek naar iemand die ons wil helpen / ondersteunen met de onderhoud van 
onze website www.ophemert.nl
Ben jij of ken je iemand die ons gezellige team wilt versterken, mail ons!
Info@ophemert.nl

Graag willen we nog een keer onder de aandacht brengen bij de verenigingen; Hebben 
jullie activiteiten die jullie extra onder de aandacht wilt brengen, mail dit graag naar 
onze website Ophemert.nl.
Kalender@ophemert.nl

Een winterse groet,
Redactie Hèmers Krantje
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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  ]
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Hallo allemaal,
Het is even stil geweest rondom het Oranje Comité, máár dit betekent niet dat we stil 
hebben gezeten. We zitten weer vol met ideeën en sommige daarvan zijn inmiddels 
uitgewerkt en willen we graag met jullie delen!

Koningsdag 2019
Zoals jullie weten hebben we onder de dorpsbewoners een peiling gehouden wat betreft 
de locatie van Koningsdag. De uitslag lag erg dicht bij elkaar, om iedereen tegemoed te 
komen hebben we besloten om Koningsdag dit jaar te vieren bij HuisOpHemert.  

Wat betreft de locatie van de aubade, de start van de optocht etc. verandert er niets. 
Deze is zoals jullie gewend zijn ook dit jaar weer bij de Schelp. 

De nieuwe locatie heeft er ons toe doen dat we Koningsdag een geheel nieuwe 
wending willen geven. De volledige planning volgt spoedig maar we kunnen in ieder 
geval verklappen dat er dit jaar overdag een “Foodfestival” zal zijn i.p.v. het gratis eten 
zoals voorgaande jaren. Om het geheel van deze dag helemaal door te trekken zal het 
thema van de optocht dan ook “Foodtruck” zijn. 

Kraam verhuur 
Woensdag 16 januari hebben we met diverse verenigingen uit het dorp om tafel 
gezeten. Iedere vereniging uit Ophemert en Zennewijnen krijgt de kans om op ons 
Foodfestival etenswaar te verkopen. Dit kan van alles zijn, van broodje hamburger tot 
suikerspin en van appeltaart tot sinaasappels. De vereniging krijgt een kraam van 2 
meter aangeboden vanuit het Oranje Comité. Mocht je geïnteresseerd zijn, meer willen 
weten of je aan willen melden? Neem dan gerust contact met ons op.

Uiteraard kunnen ook niet verenigingen een kraam huren, hiervoor vragen we een 
kleine vergoeding van €5,- per kraam van 2 meter. 

Hulp
Om er voor te zorgen dat Koningsdag ook in 2019 weer een groot succes wordt, zijn we 
op zoek naar vrijwilligers. Met een uurtje ondersteuning help je ons al enorm! Wil je ons 
helpen laat het ons weten. Ook wanneer je leuke ideeën hebt horen we het graag. Ken je 
bijvoorbeeld een leuke band die wel wil optreden etc. ook dan horen we graag van je!

Oranje groet, 

Paul Sterk, Maroesja Huijdink, Jurgen van Laviere, Ingrid Assouw en Diantha van Dam 
oranjeophemert@hotmail.com

Oranje Comité Ophemert 
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Van het bestuur:

Vacature voorzitter & bestuurslid sponsoring
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en bestuurslid sponsoring. Ben 
jij/ ken jij die persoon die deze plek binnen het bestuur  in wil vullen, maak dat dan 
kenbaar bij het bestuur of stuur een mail naar info@vvophemert.nl. Wil je geen 
bestuursfunctie maar het bestuur wel helpen bij bv. administratieve zaken, laat dat 
dan ook weten!

Vacature trainer
In goed overleg heeft het bestuur besloten om de samenwerking met hoofdtrainer 
Mark de Beijer per direct te beëindigen. Tot deze vacature vervuld is zullen Albert 
Hootsen en Remco Scheurwater de training en coaching van de selectie op zich 
nemen.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 5 januari, aansluitend aan het enthousiast 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
Ook dit jaar hebben we 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 gymzaal in gaat. 
De communicatie loopt altijd via de trainer op de trainingsdag zelf. Houd je 
groepsapp in de gaten.

Van de sponsorcommissie:
De heren van ons 3e team zijn ontzettend blij met hun nieuwe tassen, gesponsord 
door Melkveehouderij Laponder uit Varik. Ontzettend bedankt!
 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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De heren van ons 3e team zijn ontzettend blij met hun nieuwe tassen, gesponsord 
door Melkveehouderij Laponder uit Varik. Ontzettend bedankt!
 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Algemeen: 

Activiteiten op & rond het veld
Zaterdag 5 januari heeft de AC het 
Snerttoernooi geregeld wat ook dit 
keer weer goed bezocht is en een groot 
succes was. Iedereen bedankt voor je 
enthousiaste inzet om dit toernooi tot 
een succes te brengen.

Pannakooi
De vereniging heeft van de gemeente de ‘oude’ pannakooi uit de Molenstraat 
gekregen. Hier zijn we ontzettend blij mee! Binnenkort zullen de werkzaamheden 
van start gaan zodat er gebruik van gemaakt kan worden.

Najaarskampioenen
De jongens van JO13 & JO15 en meiden van MO17 zijn dit seizoen najaarskampioen 
geworden in hun klasse, gefeliciteerd! 

 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Pupil van de week
De laatste pupil van de week in 2018 was Rosanne.
 

Agenda
Vanaf maandag 7 januari:  
Zaaltraining in Huis op Hemert

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Voorzitter   Vacature
Secretaris  Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring  Rob van Heun  06-53323574
Algemene informatie:    info@vvophemert.nl 
Website:      www.vvophemert.nl
Social Media:      VVOphemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -

Deadline kopij voor uitgave2 van 2019 is: 17 maart. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
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 
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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

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl

maakt dromen mogelijk

WELKOM BIJ

KASTEEL OPHEMERT

TROUWEN 

Trouwen op een echt kasteel uit 1265 en 
de hele dag het kasteel voor uzelf en uw 

dierbaren. Deze unieke beleving én ons 

hoge serviceniveau vormen de ingrediënten 
voor de dag van uw leven.

beleef de dag van je leven

VERGADEREN

Wilt u traditioneel vergaderen of staat 
u open voor een inspirerende meeting?  

Wilt u een klantendag organiseren? Dit 

kan allemaal op kasteel Ophemert. Graag 
denken wij met u mee.

inspirerend vergaderen

OVERNACHTEN

Kasteel Ophemert heeft ook een unieke 
Bed & Breakfast. In de sfeervolle kamers 

geniet u van alle privacy en comfort. Met 

een schitterend uitzicht over de kasteeltuin 
waant u zich even kasteelheer of kasteel-

vrouwe.

een vorstelijk gevoel

KASTEEL OPHEMERT      DREEF 2      4061 BL OPHEMERT      TELEFOON: 0344-651924

E-MAIL: KASTEELOPHEMERT@GMAIL.COM        WEBSITE: WWW.KASTEELOPHEMERT.NL
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‘t Hèmers Krantje

Nr 1, februari 2019

        ____________ 

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 


