
‘t Hèmerts Krantje

Nr 2, april 2015

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 



Beleef het aan de Waal

Campingpark Zennewijnen
 
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten, 
sfeervolle Pipowagens of uw eigen 
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze 
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin 
onder handbereik.

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27

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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2Januari 2015
Jaargang 9, uitgave

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

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

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

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

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

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

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

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

Advertentiekosten (excl. BTW):
Zwart/wit Kleur (alleen heel A5) Per nummer
1/2 A5 € 12,50 1 jaar (6x) € 60,00
1/1 A5 € 25,00
Middenblad   € 27,50

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. 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
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” Angelique Buitelaar
Restaurette Ben van Geene
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Ria Vermeulen
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Dijkverbetering

Altijd al waren wij geïnteresseerd in waterwerken en zeker 
de dijken zo typerend voor ons land. Op vakantie in het 
buitenland raken we vaak in gesprek met mensen over 
dat bijzondere fenomeen in Nederland. Het spreekt tot de 
verbeelding dat wij met zoveel mensen onder de zeespiegel leven, wonen, werken. 

De verhalen over de bijna-overstromingen eind 20-ste eeuw en de evacuatie 
in 1995 komen ons geregeld ter oor. Nog steeds springen tranen in ogen als 
mensen vertellen over het emotionele moment van de uittocht uit hun huis en 
streek en de welkom bij terugkeer. Sinds wij hier wonen bezoeken we de meeste 
voorlichtingsavonden die over veranderingen in de waterbeheersing gaan. 
Omdat het ons nu ook zelf betreft. Het is nu in ons dagelijks leven zo zichtbaar. En 
veranderingen aan de dijken, in de uiterwaarden en in de Waal treffen ons direct. 
Het valt op hoeveel projecten er in die krappe 3 jaar al voorbij zijn gekomen en deels 
uitgevoerd. 

Zo bezocht ik vorige week de voorlichtingsavond over de dijkverbetering. Er lijkt een 
duidelijk verhaal met een duidelijk plan. En of we alsjeblieft ook mee willen denken, 
want er is geleerd van het verleden. En of we willen nadenken over meepakkansen. 
Die houden in dat er meteen in het werk meegenomen kan worden wat wij zelf of 
voor het algemeen belang nodig vinden. Dan hoeft niet achter elkaar de spa de 
grond in. Er is over nagedacht. Het gaat per slot om onze gezamenlijke veiligheid 
en die van het hele achterland. En de bereidheid om de pijnlijke punten zo goed 
mogelijk in samenspraak met de betreffenden op te lossen komt helder over. Maar 
vooral is er ook veel niet duidelijk nog.

Er zijn grote kaarten en luchtfoto’s waarop te zien is wat er nu al bekend is dat er 
moet gebeuren. Het wordt meteen zichtbaar welke ingrijpende gevolgen dat voor 
sommige bewoners zal kunnen hebben. Houd je nog tuin over of wordt je huis zelfs 
onbewoonbaar, omdat de dijk dan bijna tegen je gevel aan zal komen? Als je hier 
niet woont, gaat het over het algemeen belang. Nu zie je de mensen die daar offers 
voor moeten brengen. Dat verschil tussen algemeen belang en persoonlijk belang 
wordt hier schrijnend zicht- en voelbaar. Voor anderen lijken er echter ook voordelen 
in te zitten. 

De mensen uit het dorp die ik hierna spreek, hebben ervaring met de vorige keer. 
Het blijkt meer dan 30 jaar te hebben geduurd tussen de eerste berichten en het 
gereedkomen ervan. Veel mensen hebben jarenlang in onzekerheid geleefd of ze 
wel konden blijven wonen waar ze woonden. De plannen veranderden bovendien 
nog vaak.  Hoe lang zal het dit keer gaat duren? Wij zijn benieuwd of we het gaan 
meemaken.

Voor nu een mooie lentetijd gewenst,

Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer

supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt



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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Beste lezers,

Woensdag 4 februari keken we met films van Niek van Eldijk terug 
op de evacuatie van 1995, 2 spannende weken.
Eind januari 1995 begint het water in de Nederlandse rivieren snel te stijgen. Het 
is dagenlang noodweer in Europa. De dorpen langs de, deels niet door dijken 
omgeven, rivier de Maas in Limburg moesten de eerste voorzorgsmaatregelen gaan 
treffen. In het rivierengebied lijkt er nog weinig reden tot ongerustheid. Zondag 29 
januari wordt ook de toestand in het Rivierengebied dreigend. Alamfases worden 
afgekondigd en evacuaties voorbereid. Op maandag 30 januari is het zover: de 
Bommelerwaard moet evacueren. En woensdag moeten ook de inwoners van de 
Tielerwaard er aan geloven, ook zij moeten weg.Het was een hele klus, bedrijven 
worden leeggeruimd, het vee moet ergens ondergebracht worden, huisraad wordt 
naar boven gezet, de auto ingeladen en op naar het logeeradres.
Gelukkig hebben de dijken het gehouden en is er niets gebeurd.
Niek had er een mooie film over. We hebben ook nog een evacuatiefilm van 
Geldermalsen en omgeving gezien. Het was goed om toch nog even terug te zien 
hoe het was.

Woensdag 4 maart was het onderwerp het streekboek van Geke van der Merwe: 
“Prachtmensen”. Het boek gaat over inwoners van het land van Heusden en Altena. 
Prachtmensen zijn mensen die “buitenbeentjes” zijn. Zij staan ander in de wereld 
dan de doorsnee mens. Een voorbeeld hiervan zijn 2 mannen die op een boot in de 
Biesbos wonen. Het bootje ligt daar eenzaam en verlaten, maar de mannen zeggen 
dat ze niet eenzaam zijn maar tweezaam. Geke kan er prachtig over vertellen. Zij nam 
ons helemaal mee in haar verhalen. Het was een prachtige middag. 

Woensdag 1 april komt mevrouw Olga de Boer ons vertellen over Pasen. Als u dit 
leest is de middag al achter de rug. Het verslag kunt u lezen in het volgend Hèmers 
Krantje.

Woensdag 6 mei is de afsluiting van het seizoen 2014/2015. Deze middag begint om 
15.30 uur en eindigt om 19.30 uur.

Graag tot dan.

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

60+ SOOS OPHEMERT
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HOE OUDER , HOE “SNELLER”.......

De tijd vergaat, DAAROM ben ik met inzenden van tekst TE LAAT,
Onlangs wel al aantekeningen op geschreven, maar WAAR zijn die gebleven???
Tóch wil ik jullie niet “in de kou laten staan” dus vannacht (28/29/3 ) dit gedaan! :
Mijn gedachten waren n.l. niet bij het verzinnen van een “gedicht”,
maar bij het schilderen van een kindergezicht :
van Siep , zoontje van Emile, omdat ik van hem, 50 jaar geleden “beviel” :)
Een kado voor zijn 50ste verjaardag dus, maar dat is nog een hele “klus”.
Dat portret schilderen vanaf een foto valt heel erg tegen,
maar ‘ t is aquarelverf , dus dat kun je wel af en toe “uitvegen”.
Ik heb het ook nog nooit eerder gedaan, zodat er al heel wat fout is gegaan:
Een verkeerd kleurenmengsel voor het haar genomen,
dáár was “roodachtig” uit te voorschijn gekomen :(
Het moest donkerblond zijn en nogal “sluik”, maar leek bij mij wel ‘n bokkenpruik!.
Uitgewist en laten drogen, toen eerst maar verder gegaan met Sieps ogen.
DAT lukte ook weer niet zo gauw, die leken daarom veel te “nauw” !!!
Zijn neus , mond en oren , NEE, nog steeds kunnen DIE mij OOK niet bekoren.
Ik heb dus wel een hele “klus” op mij genomen, maar het zal nog wel in orde komen.
Tot 11 april heb ik de tijd , maar daarom heb ik dan toch wel spijt,
dat ik het Hèmers Krantje ben vergeten, en dit moeten jullie tóch nog weten:
Een poosje geleden werd ik verrast en stond voor mijn deur een Ophemertse gast.
Hoewel “onaangediend” heb ik hem binnen gelaten en een uurtje gezellig zitten praten.
Per sms, WEL aangemeld zou er ook een kennis komen,
Die heeft voor mij een volkorenbrood van bakker Bas van Ooyen meegenomen,
DAT had ik dan wel bij hem besteld en even dient nog te worden vermeld :
Ondanks het feit van een zieke vrouw thuis,
bracht hij mij een kort bezoekje en dat lekkere brood aan huis!
Zo, nu hoop ik maar dat de redactie dit verhaaltje nog plaatst
en wens ik jullie een fijne lente en zomer op ‘t laatst!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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We beginnen met minder leuk nieuws, per 1 april is Dikkie Dik 
alleen nog maar op de dinsdag en woensdagochtend geopend.
Helaas, maar wie weet wat de toekomst gaat brengen.

Wat dan wel weer heel leuk nieuws is, is dat op 11 mei 2015 Dikkie Dik 20 jaar 
bestaat, reden voor een feestje.
Dit feestje zal niet op 11 mei gevierd gaan worden, maar op een andere dag.
Jullie horen hier nog meer over.

De maand maart zit er alweer bijna op, als jullie dit lezen hebben onze peuters het 
paasfeest alweer gevierd. Dit jaar doen we dat in 2 delen, op de dinsdag gaan we 
met de ouderen van de dagopvang paaseieren schilderen en op woensdag komt de 
paashaas misschien wel op visite.
Dikkie Dik is tegenwoordig ook op Facebook te vinden, dus een ieder die op de 
hoogte wil blijven van het wel en wee van Dikkie Dik, zoek ons even op op Facebook.

PRIETPRAAT
• Tijdens het thema Kleding waren er puzzels waarbij de kinderen de poppen op de 
puzzels op de juiste manier moesten aankleden, een kindje begon de ochtend dan 
ook met de blootjespuzzel.
• We hebben een jongetje die Tiego heet, niet iedereen kan die naam al uitspreken, 
dan krijg je algauw de verbastering, tshirt.
• Tijdens carnaval was onze hulpmoeder verkleed als Minnie Mouse, zo werd ze dan 
ook de hele ochtend aangesproken door de peuters.
• Natuurlijk hadden we ook carnavalliedjes, maar volgens de peuters hoorden ze 
gewoon Bert en Ernie zingen.
• De ouderen van de dagopvang zijn ook carnaval wezen vieren en na het eten en 
drinken vond een van de peuters het wel tijd om ze terug te brengen.

NIEUWS VAN
  PEUTERSPEELZAAL
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• Een van onze nieuwste peuters had zin om een appel te eten, wat doe je dan, dan 
haal je een nep appel uit de speelkeuken, die leg je vervolgens op de fruitschaal en 
pak daarvoor een echte appel terug, niemand die het merkt toch.
• Een van de peuters is met zijn vader thuis en ziet twee ouderen voorbij komen 
lopen met een rollator waarop de kleine man zegt, he pap kijk die mensen lopen met 
een steekwagen.

Nieuwe kindjes zijn nog steeds welkom bij ons, loop gerust even binnen 
voor wat informatie of kijk even op de site www.spg-neerijnen.nl

Vele groetjes van de peuters van Dikkie Dik,

Angelique Buitelaar.

PEUTERSPEELZAAL
   vervolg



Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

Simon van Oort
Kapelstraat 18 
4061 RC Ophemert 
telefoon [0344] 652615 
fax [0344] 652981 
mobiel [06] 55702429

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
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Zaterdag 30 mei 2015 organiseert de 
buurtvereniging van Zennewijnen weer de jaarlijkse 
“Zendense Merckt”. Tussen 12.00 en 17.00 uur 
zullen er in het weiland tegenover het buurthuis 
verschillende kraampjes staan met voor ieder wat wils! Van van “Brocante” tot 
tweedehands kinderspeelgoed. Voor de kinderen zullen er ook verschillende 
activiteiten zijn.

U kunt ook een plaats huren voor de verkoop van u nieuw of tweedehands 
spullen! Bent u geïnteresseerd in een plaatsje? Stuur dan even een mailtje naar 
buurthuiszennewijnen@gmail.com 
Houd u ook onze website in de gaten voor het laatste nieuws over de Zendense 
Merckt ! www.buurtvereniging-zennewijnen.nl

Uiteraard is er een gezellig terras en worden er heerlijke broodjes hamburger 
gebakken voor de inwendige mens!
Datum: zaterdag 30 mei 2015 Locatie: Hermoesestraat 20
Tijd: 12.00-17.00 uur   U komt toch ook?

“Zendense Merckt”

Zoals beloofd is hier weer een berichtje van de B.H.T.C. 
We hebben ons nieuwe terrein aan de Molenstraat in een vorig boekje  aan u bekend 
gemaakt. Het koren staat inmiddels al boven de grond en 22 April gaat groep 4 van 
de  Prins Willem Alexanderschool de  aardappels poten. Zij krijgen s’morgens eerst 
op school voorlichting over de akkerbouw en gaan daarna de aardappels in de grond 
stoppen. Zodat ze de 3de zaterdag van Augustus gerooid kunnen worden. 

9 Mei hebben we keientrek op ons terrein, dat wil zeggen een wedstrijd met oude 
trekkers wie zo zwaar mogelijk kan trekken. De wedstrijd begint om 10.00 uur en u 
bent van harte welkom. 

Natuurlijk zijn we op 2de Pinsterdag weer op de Bol in Varik. Met als thema “Rock 
en Roll op de Bol” Hier voor kan u opgeven bij: Rene Schelling tel: 0344601773 of 
marietjeschelling@gmail.com
Kosten voor deze dag om mee te rijden zijn 15,00 euro p.p. Toegang op de Bol is 
gratis u bent hier ook van harte welkom. 

  Vriendelijke Groet namens de B.H.T.C.
                                    Jan Timmer  

De Betuwse Historische 
    Tractoren Club
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Het was gezellig druk tijdens onze jaarlijkse uitvoering in Huis Ophemert. Het po-
dium zat ook behoorlijk vol met muzikanten die van te voren heel goed geoefend 
hadden met dirigent Jaap. In het begin speelden de nieuwe en de al wat minder 
nieuwe leerlingen.  Zij lieten horen wat ze allemaal al geleerd hebben en dat klonk 
heel goed. Daarna waren de oudere muzikanten en de tamboers aan de beurt. Er 
werden door de muzikanten veel bekende nummers gespeeld, zoals de herkennings-
melodie van het A Team, de stukken die bij de wedstrijd van de Betuwe cup gespeeld 
werden, een stuk van Lady Gaga, het bekende Happy en nog veel meer. Het was over 
het algemeen een swingend geheel.
Daar tussendoor lieten de tamboers o.l.v. Hans Loderus horen wat ze geleerd hadden 
en ook zij hadden er veel plezier in.  Na een verloting met leuke prijzen, konden de 
mensen nog gezellig napraten onder het genot van een drankje.
De komende weken zal er geoefend moeten worden voor een gezamenlijk concert 
dat rond Bevrijdingsdag zal worden gehouden en waar u meer over kunt lezen in de 
plaatselijke krantjes.
En een speciaal bedankje voor alle sponsoren die voor de mooie prijzen gezorgd 
hebben.

Op 27 april verlenen we medewerking aan Koningsdag in Ophemert. ’s Middags 
zullen we dan weer sinaasappels verkopen op de braderie.

BLOEMEN VOOR MOEDERDAG
Evenals voorgaande jaren gaan we bloemen verkopen voor Moederdag. Houdt u er 
vast rekening mee dat we op 8 of 9 mei bij u aan de deur komen.

Nieuws van EUPHONIA

De seniorenreis vindt dit jaar plaats op vrijdag 5 juni.
Nader bericht volgt nog via de bekende brief die u thuisbezorgd krijgt!
 
Met vriendelijke groet,
Ria de Jongh namens het seniorenreiscomité

Seniorenreis vrijdag 5 juni
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We hebben de eerste voorbereidende vergadering reeds gehad. Er is besloten deze 
markt weer te houden op  vrijdagavond 19 juni voor de Vaderdag. Aanvang 18.00 uur.
Ook krijgen we weer een Grote Verloting. Dank zij de bereidwilligheid van twee 
sponsoren wat betreft de lotenboekjes en mooie prijzen die we reeds ook al in huis 
hebben, is dit al een goede start.
Er zijn ook wat nieuwe ideeën naar voren gekomen. Deze gaan we ook proberen uit te 
voeren. Ook onze commissie willen we gaan uitbreiden. U ziet wel dat we er alles aan 
doen om er weer een echte Hemerse markt van te gaan maken.
Als u het leuk vindt om op vrijdag 19 juni mee te helpen en u wilt misschien nog wel 
een prijsje beschikbaar stellen voor het Rad van Avontuur, dan bent u bij ons aan het 
goede adres. U kunt dit bij een van onze commissieleden bekend maken.

Dit zijn: Jaap Hekman tel. 651678,  Cees Stap tel. 651573,  Jan Bos tel. 631571, Wim 
Muijen tel.651940 ,  Johan den Hartog tel. 652487, Riet van Tintelen tel.652352 en Ina 
van Doesburg tel.652123.

Mocht u nog bruikbare spullen kwijt willen voor de markt, dan kunt u ze op de laatste 
zaterdag van de maand van 10.00 – 11.00 uur bezorgen bij A.Schelling  Bredestraat 4 
Zennewijnen. Er is dan iemand van onze commissie daar aanwezig. Als u onverwachts 
met spullen zit die niet kunnen wachten tot die zaterdag dan belt u even met Ina van 
Doesburg tel.652123 en zij zorgt dan dat er iemand is voor ontvangst.
Als u dit allemaal leest, is het zeker de  moeite waard deze datum vast in uw agenda of 
op de kalender te noteren. Wij van onze kant zijn vol goede moed. “Doet u ook mee?”

VADERDAGMARKT

Het is al even geleden, maar hier weer nieuws over de AED.
In samenwerking met het Kultuhus zal er infoavond plaatsvinden op maandagavond 
18 mei. Op deze avond zullen de kosten bekend gemaakt worden van de cursus 
en hoe het e.e.a in zijn werk gaat als je de cursus gaat volgen. Ook zal ik die avond 
vertellen hoe de AED in het dorp gebruikt kan worden bij calamiteiten.
Om 20.00 uur zal de avond beginnen en vanaf 19.30 uur bent u welkom.
Mochten er voor die tijd nog vragen zijn dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
Angelique Buitelaar - m.buitelaar68@upcmail.nl

AED NIEUWS



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

De voorjaarsbloemen steken overal hun kopjes op, het wordt steeds
kleuriger buiten. En als het zonnetje schijnt is het heerlijk om er opuit te gaan. Kom 
eens bij ons aan in Huis Op Hemert. We hebben een gezellige lokaliteit en het eten 
smaakt voortreffelijk.
Restaurette “kom d’rin” is elke maand open op de 3e woensdag van de maand. Om 
11 uur staat de koffie weer klaar en kunt u  gezellig aanschuiven voor het uitwisselen 
van de laatste nieuwtjes. 
Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15  het 3-gangen diner weer voor u 
klaar.

20 Mei hebben we groentesoep, macaronischotel met gemengde salade en ijs als dessert

Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na met iets lekkers erbij.
 U kunt dit alles genieten voor €10,00. 

Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55 jaar zijn 
van harte welkom. Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande, 
dus voor, of 18 mei bij: 
 Lucy van Geene  tel 0344- 652188
of bij:  Welzijn Neerijnen  tel. 0418- 652371

U bent van harte welkom

Een aantal dames komen in het winterseizoen 5x bij elkaar. Dit gebeurt onder leiding 
van Ds. Annemieke de Bruijn die steeds weer een ander onderwerp heeft. Daar wordt 
met elkaar over gediscussieerd, wat heel interessant is! De avonden vinden plaats op 
de woensdagavond, dit als een huiskamer project. Ook heren zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunt U contact op nemen  met Tonny Vermeulen 0344  651264.

Gesprekgroep ouderen
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Nieuws vanuit Huis Op Hemert.
Wat boffen we toch met ons prachtige Kulturhus. 
Er zijn vaste activiteiten zoals aquarelcursus, 
koffieochtend op de 3e donderdag van de maand, 
restaurette op de 3e woensdag van de maand, yoga 
op de dinsdagavond, dagverzorging en  kinderactiviteiten in de schoolvakanties enz.. 

De afgelopen maanden was er ook heel wat extra’s te doen in Huis Op Hemert.
Apres ski avond: de sfeer was goed en gezellig, mede dankzij DJ René.

Kika Liedjes voorstelling was druk bezocht door Jong en Oud. We hebben veel geld 
opgehaald om kinderkanker te verminderen.

De Toneel voorstelling ‘ Bij de dokter’  van de Toneelgroep uit Est was uitverkocht. 
We hadden een gezellige, vrolijke avond.

De  Ipad cursus was een groot succes en kreeg een enthousiast vervolg.

Kom ook! Doe mee! Welkom in Huis Op Hemert!

Yoga lessen in Huis Op Hemert: nieuwe deelnemers zijn welkom. Iedere 
Dinsdag van 19.30-20.30 uur. Info bij Sharon van Cooten. www.yogaflowz.com

Zaterdag 21 maart Klusdag in Huis Op Hemert. Er wordt een overkapping 
gemaakt voor op het buitenterras. Mede mogelijk gemaakt door De Kernen en 
Bouwbedrijf v.d. Helden. Alle hulp is welkom.

Gezellige Paasbrunch in Huis Op Hemert op 5 april, eerste Paasdag. Uitgebreide 
hartige en zoete Paasbrunch, onbeperkt koffie/thee/jus. Van 10-13 uur. Gezellig 
samen genieten voor iedereen. Aanmelden 06 20497877 of activiteitenhoh@gmail.
com. Kinderen halve prijs. Tot 3 jaar gratis.

Vrijdag 17 April Tweede Lente Fair in Huis Op Hemert van 17 - 21 uur. Toegang 
gratis. Biologische streekproducten, huidverzorging, interieur, sieraden enz. Voor de 
kinderen Wesley’s beestenboel, schminken, cakejes versieren.

8 mei Workshop bloemschikken in Huis Op Hemert o.l.v. bloemist Matthijs 
Verbruggen. Vanaf 19.30uur. Kosten 20 euro. 
Meer info bij Rob Verhoef, beheerder, 06 20497877of 0344 608903 of via 
info@kulturhus-ophemert.nl of via activiteitenhoh@gmail.com

“HUIS OP HEMERT”
Actualiteiten Huis op Hemert
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Collecte 
Wij zijn bij u aan de deur geweest voor de collecte. Vanaf deze plaats hartelijk dank 
voor uw bijdrage. Mede met deze opbrengst gaan wij ons best doen er een leuk feest 
van te maken. 

Sponsoring:
Beste sponsoren, ook dit jaar zij wij namens de inwoners van Ophemert weer blij met 
uw  bijdrage aan het koningsfeest. 

Telefoonnummers  van de bestuursleden:
Annemieke van Lith     0344-651117
Kees van Houselt     0344-652645
Maroesja Punt      0344-633054 

Hou ook onze website in de gaten. www.oranjeophemert.nl.
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Hallo allemaal!!!
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

Vrijdag 6 februari – Filmavond
Het was hartstikke gezellig en lekker druk. Samen met de popcorn was het een echt 
avondje uit voor de kinderen die boordevol met energie zaten

Vrijdag 7 maart – Dropping
De kinderen werden gedropt 
aan het einde van het bospad
en moesten met de instructie
in de hand de juiste route door
 het dorp lopen, de vragen 
beantwoorden en de rebus bij 
Jolanda oplossen.

Eenmaal terug in Huis op 
Hèmert werd onder hoge
 tijdsdruk de puzzel opgelost, 
om het dropping-woord te 
vinden. 

Daarna heeft Rob lekkere frietjes voor de kinderen gebakken en kregen de winnaars 
de Grote Jeugdsoos Dropping 2015 Prijs!

Vrijdag 3 april – Paas Kinderbingo
Dit hebben we nog net niet gedaan op het moment van inlevering van de kopij. 
Maar wij hebben al een hoop voorpret gehad! Dan maar in het volgende Hemers 
Krantje!

Wat gaan we de komende tijd doen?

Eerst gaan we allemaal met de mei-vakantie en dan krijgen we de laatste 
jeugdsoosactiviteit van het schooljaar.

Woensdag 3 juni – Spelletjesmiddag op het voetbalveld
We gaan we kijken of we de geweldige spelletjesmiddag van vorig jaar kunnen 
evenaren. Hou goed de briefjes van school in de gaten en ja, we gaan weer veel 
vaders en moeders vragen om te helpen!

Allemaal een hele fijne mei-vakantie!

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

Ook in Ophemert staan wij op 4 mei weer stil 
bij alle slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog, in Europa en overzeese gebieden. 
Maar ook bij alle soldaten die gesneuveld zijn 
tijdens andere missies van na die tijd. 

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd en juist nu is er weer veel 
onrust in de wereld. Denk aan de situatie tussen Rusland en de Oekraïne, en de 
opkomst van IS wereldwijd. Vele onder ons hebben nog aan de lijve ondervonden 
hoe het was om niet in vrijheid te leven en zij kunnen deze kennis doorgeven aan de 
generaties na hen. Vrijheid is een groot goed!

Voorafgaand zal op 1 mei een dagboek van een Engelse soldaat overhandigd worden 
door zijn zoon, aan Dirk Boersma. Daarin heeft deze soldaat bijzondere verhalen 
opgeschreven over zijn tijd in o.a. Ophemert en omstreken. Tijdens de bijeenkomst 
van 4 mei zal Dirk Boersma iets vertellen over de overhandiging en ook een gedeelte 
van het dagboek voorlezen. 

Daarom zal er op 4 mei om 19.30 uur een korte herdenking zijn, voor jong en oud, 
met een kleine bloemlegging en aansluitend het in acht nemen van 1 minuut stilte. U 
kunt zelf ook een bloem leggen maar dit is uiteraard niet verplicht. De herdenking zal 
plaats vinden in St.Maartenskerk van Ophemert en Zennewijnen. 
Aanvang 19.30 uur. 

Voorafgaand zal op 1 mei een dagboek van een Engelse soldaat overhandigd worden 
door zijn zoon, aan Dirk Boersma. Daarin heeft deze soldaat bijzondere verhalen 
opgeschreven over zijn tijd in o.a. Ophemert en omstreken. Tijdens de bijeenkomst 
van 4 mei zal Dirk Boersma iets vertellen over de overhandiging en ook een gedeelte 
van het dagboek voorlezen. 

Mocht u meer informatie willen of een mooie toevoeging aan het programma heb-
ben dan kunt u contact opnemen via tieke@upcmail.nl of telefonisch 0344-651264. 

Met vriendelijke groet,
Tonny Vermeulen en Tieke Reijnen-van den Heuvel
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NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

Het zal u wel bekend zijn dat de 
Torenhof te huur is voor feestjes,
vergaderingen en dergelijke.

Met behulp van vrijwilligers is het gebouw de afgelopen maanden opgeknapt. 

Nu een groot gedeelte van de klussen gedaan is, willen we gaan kijken of het moge-
lijk is om ook bedienservice aan te bieden.

We hebben al wel ideeën, maar voordat wij verdere plannen gaan maken, willen we 
eerst kijken of er voldoende vrijwilligers zijn voor dit project.
Lijkt het u leuk om af en toe een keer een avond in de bediening te helpen, of wilt u 
deze activiteit coördineren, neem dan contact met ons op. Er staat een gebruikelijke 
vrijwilligersvergoeding tegenover.

Zowel jongeren (vanaf 16 jaar) als ouderen kunnen zich aanmelden om gezellig 
samen te werken.

Voor meer informatie: telefoonnummer 0344-651610 en www.torenhofophemert.nl

Namens het bestuur,
Jannie van Beest

Kerk dienst op het Kasteel

Op zondag 28 juni a.s. hopen we weer op het Kasteel een kerkdienst te houden.
Dit is voor de 5e maal. De fam. van Dedem heeft ons weer de gelegenheid gegeven 
om dit te mogen organiseren. Met muzikale begeleiding door  Euphonia en organist    
Bert v.d. Brink. Ook de kinderen van de Zondagsschool zijn aanwezig. De aanvang 
van de dienst is 10.00 uur. Meer details komen in de volgende editie.
 
Hartelijke gr. Tonny Vermeulen.
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Bommelsestraat 4
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com

Arjenne de Kruif



- 35 -

In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland werd 
bevrijd. Langs beide oevers van de Waal wordt dat 
groots gevierd met het evenement ‘Rood-Wit-Blauw 
& Wittebrood 5 mei”. Op 5 mei vanaf half drie is er een 
massale picknick langs de Waal. 
In Ophemert is de picknickplaats aan de voet van 
de dijk bij de Griendsteeg. Om 15.30 uur wordt het 
wittebrood u vanuit de lucht toegeworpen! Neem 
uw picknickspullen mee, kom in het RoodWitBlauw 

gekleed en neem uw RoodWitBlauwe picknickkleed mee.
Operatie Manna De Vredesactie met het wittebrood is een verwijzing naar ‘Operatie 
Manna’ in het laatste oorlogsjaar waarbij de hongerende Nederlandse bevolking 
vanuit vliegtuigen werd bevoorraad met voedselpakketten. Vertoon uw kunsten op 
5 mei! Wilt u de picknick opluisteren met muziek, theater of iets anders? Wij nodigen 
iedereen, zowel amateurs als professionals, uit om tijdens de picknick hun kunsten te 
vertonen. Zo wordt het een volksfeest pur sang om de bevrijding te vieren: “Geef 70 
jaar Bevrijding een gezicht!”

Programma Ophemert :
14.30 -installeren picknick veld.
15.30 -dropping vanuit vliegtuig : 400 gratis broodjes (waaltjes) gebakken door 
bakker Bas.
-aansluitend massale picknick.
-beleg en drank verkrijgbaar tijdens de
-vrijheidsmarkt : diverse kraampjes met lokale hapjes en drankjes.
-vrijmarkt voor de kinderen, neem je rood-wit-blauwe kleedje mee.
-muziek : diverse optredens o.a. Euphonia met het vrijheidslied.
-verrassing!

OPROEP : ZWAAN-KLEEF-AAN
Massale Picknick langs de dijk met gratis brood uit de lucht op bevrijdingsdag 5 mei.
Voor die picknick zijn kleden nodig. Er is materiaal beschikbaar (rode witte en blauwe 
stof ). Je eigen spullen gebruiken mag ook, het kleed blijft gewoon van jou en jij gaat 
er straks lekker zelf op picknicken.

Wat is het idee?
Het idee is om een (of meer) ochtend(en) samen te komen (workshops). Low profile. 
Ergens bij iemand thuis of in een lokaal dat beschikbaar wordt gesteld (is vast wel 
te regelen). Dan wat voorbeelden/ patronen/ schetsen en materiaal neerleggen 
en samen een ochtend aan de slag gaan. Misschien smaakt het naar meer, dan 
regelen we meer ochtenden, misschien is 1 ochtend genoeg. Spullen mee naar huis 
en thuis verder werken ook goed. Allemaal goed. Ook mensen met linkerhanden 

Massale Rood-Wit-Blauwe
 picknick op Bevrijdingsdag 5 mei
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vervolg Picknick Bevrijdingsdag

zijn welkom. JONG en OUD, middelbaar 
maar ook kinderen kunnen mee doen. 
(witte doeken bestempelen bijvoorbeeld, 
of met blote voeten door de verf lopen en 
stempelen). ALLES MAG we vieren tenslotte 
op 5 mei de vrijheid. De uitdaging is om met 
weinig middelen en vaardigheden (lijm/ 
nietmachine ?!) toch iets in elkaar weten te 
krijgen dat lijkt op een picknickkleed.

Ben je enthousiast en wil je ook mee 
doen? Wat lijkt je leuk? Heb je een ander 
idee?
Meer info over het project: Adrie van Dijk, 
Bellefleurstraat 17, 0613704444 Hans 
Vernooij, Akkersestraat 48, 0643554718 op 
de website www.beeldvanoranjelinten.nl en 
straks in de kranten en Zakengids.

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 

De volgende  is 19 maart – 16 april – 21 mei – 18 juni
16 juli – 20 augustus – 17 september – 15 oktober 
19 november – 17 december 

Heeft u geen vervoer? 
Neem contact op met Welzijn Neerijnen
T 0418-652371 en vraag naar Monique van Eijndhoven

“HUIS OP HEMERT”
Koffieochtend in Huis op Hemert





- 39 -

Beste tennisvrienden,

In de vorige editie van het Hemerskrantje hebben we uitgebreid verslag gedaan van 
de opening van onze verbouwde kantine. Een kantine compleet met kleedkamers 
waar we erg trots op zijn.

In deze editie weer aandacht voor hetgeen waar het in een sportvereniging om 
draait. De sportieve zaken.   

Wintercompetitie:
In januari en februari is al weer voor de 3e maal de wintercompetitie gespeeld. Het 
toernooi is alleen voor de leden van TVO en wordt tussen de sneeuwbuien door 
gespeeld. Voor het toernooi is een eigen reglement opgesteld waardoor de winaars 
van het toernooi redelijk onvoorspelbaar zijn. Maar bovenal gaat het ieder vooral om 
de gezelligheid. Dat laatste is zeker weer gelukt. Met dank aan de toernooicommissie 
“RARK” en al diegene die meegeholpen hebben.  De uitslagen van dit jaar:

Dames Enkel
1e  Ineke vd Westeringh 2e Esther van Haaften 3e Marja Helderton
Heren enkel
1e  Rob Heun  2e Nick Cuiper  3e Wim Smits
Dames Dubbel
1e Ineke vd Westheringh 2e Wilma van Galen 3e Marja Helderton
Heren Dubbel
1e  Wim Smits  2e Peter Alberda  3e Rob Heun

Pechprijs was er voor Gerrit vd Westheringh, al na 1 wedstrijd geblesseerd.
De beste laatkomer was dit keer Peter, die daarvoor een schitterende wekker in 
ontvangst mocht nemen.

Neerijnencup Jeugd:
Onze jeugd hebben geweldig hun best gedaan in Haaften. Daar streden de 
tennisverenigingen van Haaften,Varik, Waardenburg en Ophemert om een echt Cup.  
Na een vooral sportieve strijd is de Neerijnencup in Haaften gebleven. Ophemert 
was een goede tweede. Prima gedaan toch! Alle deelnemers uit Ophemert hadden 
individueel een bronzen medaille gewonnen, behalve Timo, die had een prachtige 
zilveren medaille. 

Neerijnencup Senioren:
Onze senioren hebben eind maart een deze keer druk bezet toernooi afgewerkt. 
Maar liefst 92 spelers uit Waardenburg, Varik, Haaften en Ophemert hebben om de 
prijzen gespeeld in Varik en Ophemert. De finalisten hebben op zondag 





- 41 -

29 maart regen en wind getrotseerd om winnaar te worden van dit toernooi. Het 
toernooi was opgedeeld in 8 onderdelen. Er werden alleen dubbels gespeeld. In 4 
finales was Ophemert vertegenwoordigd.  Eén finale wisten we ook winnend af te 
sluiten. Ook in dit toernooi staat overigens de gezelligheid voorop.  Aart en Edwin 
stonden hier zeker garant voor. Bedankt jongens voor dit mooi en goed verlopen 
toernooi.   

De finales van onze spelers:
HD7  
Rob Heun/Edwin Moezel - Marco Kipe/Jakco Koemans 6-0 en 6-4
DD7
Nienke Smits/Suzan Verhoeks - Marja Helderton/Rolina 
      Van Westrienen  6-4 en 6-3
DD8
Saskia Meufels/Joy Ellen -  Annelies Kaubalt/Heidi Udo 6-3 en 7-5
GD8
Jakco Koemans/Toke Pruiksma - Jan Vogel/Heidi Udo  6-3 en 7-5

Competitie:
Op 3 april start de voorjaarscompetitie weer voor diverse teams van TV Ophemert. De 
volgende editie zullen we  deze teams aan u voorstellen. 

Tenslotte wil ik de leden die ons geholpen hebben op de klusdag ook vanaf deze 
plaats nog complimenteren met het vele werk wat verzet is die dag! 

Lid worden?  Dat kan. Haal een inschrijfformulier op in de kantine 
(maandagavond open) of bel één van de bestuursleden. Zie ook onze website 
TVophemert.nl.  Mailen kan ook  secr@tvophemert.nl. Wij zien u graag komen. 

Tennisvereniging Ophemert
      vervolg
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Even voorstellen

Hallo, 

Ik ben Rianne, 21 jaar en kom 
uit Est. In 2013 heb ik sport en 
bewegingscoördinator afgerond en geef nu 2 jaar dans 
en turnles bij verschillende verenigingen van gemeente 
Neerijnen. Naast het geven van sportlessen ben ik 
pedagogisch werker bij een BSO in Vleuten. Sinds Maart geef 

ik dansles bij AGO. Zelf dans ik sinds mijn 5de jaar en doe ik het nog steeds. Dansen is 
een leuke manier van bewegen waar je vooral erg vrolijk van wordt! 

Lijkt het je leuk een keer een les te komen kijken?
Dan kan dit op de woensdagmiddag met de eerste groep van 14:00 tot 15:00
Of bij de 2de groep van 15:00 tot 16:00. ( ligt aan je leeftijd )

Hopelijk tot dan!
 Met sportieve groet, Rianne 

Bestuur
Er hebben wat wisselingen binnen het bestuur plaats gevonden. Hoe dit eruit ziet 
kun je zien op onze bijgewerkte website onder www.agosport.nl. 
Helaas zijn er ook nog een aantal plekken te bezetten waar wij nog niemand voor 
hebben kunnen vinden. Een vereniging kan niet zonder bestuur bestaan, en het 
oude spreekwoord “vele handen maken licht werk” klopt ook hier helemaal. Om het 
voortbestaan van AGO, het soepel draaiend houden van de lessen en het mogelijk 
maken van leuke activiteiten te waarborgen zijn wij op zoek naar jou.
Voornamelijk zijn wij op zoek naar een secretaris en een voorzitter, maar ook 
algemene bestuursleden die ons met raad en daad willen bijstaan zijn van 
harte welkom.  Lijkt het jou iets om ons te steunen meld je dan bij een van de 
bestuursleden. Heb je vragen over de functies omdat je niet weet hoeveel tijd je dit 
per jaar zou kosten, ook dan kun je ons gewoon aan ons jasje trekken en vragen.  Wij 
verheugen ons op jou.

Uitvoering
De planning staat. Op zaterdag 6 Juni komt er een uitvoering van de kinderen 
van streetdance, gym en eenwieleren. De kinderen kunnen dan aan de familie en 
belangstellenden laten zien hoe ze vooruit zijn gegaan en wat ze voor geweldige 
dingen hebben geleerd. Wij geven op tijd een uitnodiging mee met de nodige 
informatie. 

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Hortensia’s
Als je dit leest zijn de kinderen en ouders alweer  
op pad door Ophemert om voor iedereen met 
prachtige Hortensia’s te verzorgen. 

Heb je ons gemist? Geen probleem, stuur een mail naar vice@agosport.nl of bel 
651030 en wij regelen ook voor jou nog een mooie Hortensia. De hortensia’s zijn te 
verkrijgen in de kleuren rood, roze, wit en blauw..

Koningsdag
Uiteraard staan wij ook dit jaar weer op de Koningsmarkt op 27 april en hopen jou te 
mogen verwelkomen bij onze kraam. 

Lestijden
Maandag
19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder

Dinsdag 
15:30 - 16:30 Gym jongens / meisjes 3-6 jaar
16:30 - 17:30 Gym jongens / meisjes 7 jaar en ouder
17:30 - 18:30 Eenwielergroep
20:30 - 21:30 Zumba

Woensdag 
14:00 - 15:00 Streetdance 5-7 jaar
15:00 - 16:00 Streetdance 8 jaar en ouder
20:00 - 21:00 Ladies Fit

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

Ook kunt u ons vinden op facebook   
Voorzitter:  Vacature   
Vice voorzitter:  Christina Claus telefoon: 651030            
Penningmeester:  Karin Tjonk        telefoon: 605759             
Secretaris:  Vacature   
Algemeen bestuurslid:   Desiree van de Wijngaard

A.G.O.
(vervolg)
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CWF–Cycling team

Giro di Kika, zes dagen fietsen in de Italiaanse Dolomie-
ten, 995 km in zes dagen. Maar ook de Mont Ventoux is 
een uitdaging voor iedere wielrenner en loper.

Trainen is dan ook hard nodig. De teamleden zijn hier 
flink mee gestart. Met het verzetten van de klok, wordt 
het in de avond langer licht en staan de “mannen” op 
maandag- en woensdagavond om half zeven klaar op de dijk om een ronde te ma-
ken.  De zondagmorgen wordt zeker niet snel overgeslagen om te trainen. Laat het 
weten als je meewilt, iedereen is van harte welkom!

Daarnaast is het team volop in actie om de activiteiten 
vorm te geven. 
Op 14 maart jl. hebben we een zeer succesvol op-
treden gehad van Theater van Santen met de kinder-
voorstelling “Leve het Nijlpaard”. Een enthousiaste 
gezinsvoorstelling, waarbij niet alleen de kleintjes 
genoten van dit optreden, ook de ouderen hebben 
ervan genoten. 

Door de inzet van deze artiesten, licht-en geluidme-
dewerkers, verdere vrijwilligers en de bezoekers heeft 
deze middag  een hele mooie opbrengst geleverd van 
€ 1.030,-. Dit samen met de donatie van Theater van 

Santen, mogen we hen bedanken voor een totaalbedrag van € 1545,30.
Wij vinden zoveel betrokkenheid bij dit goede doel heel bijzonder!

Zoals u van ons gewend bent, houden we het niet bij deze activi-
teit. U kunt van ons nog de volgende acties verwachten:
11 april: Oliebollenactie. We zullen huis aan huis komen om over-
heerlijke oliebollen te verkopen. De volledige opbrengst gaat naar 
KiKa. Dit dankzij Bakkerij Bas van Ooijen uit Ophemert, zij stellen 
wederom dit jaar alle producten ter beschikking, en ook de bakkerij 
mag door ons gebruikt worden om de oliebollen te bakken. Bas en 
Nel bedankt!

15 april: Ladies-Avond. Het CWF-team organiseert samen met Businessclub BIZZ 
uit Tiel een avond waarbij we twee goede doelen willen ondersteunen. Natuurlijk 
KiKa, maar ook afdeling borstkanker in Ziekenhuis Rivierenland. 
Deze Ladies Avond vind plaats in de Prinsenhof in Buren en start om 19.00 uur. 
Een avondvullend programma met modeshow van dameskleding en lingerie, sport-
demonstraties en smaakmakende bedrijven die u informeren over de laatste trends. 



PRAKTIJK VOOR COACHING
Phychotherapie en training Cortlever

www.psychotherapiebetuwe.info
Waalbandijk 31 • 4061 AL Ophemert • Tel. 06 83 69 55 53
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CWF–Cycling team
    vervolg

Na 21.00 uur zijn ook de heren van harte welkom. Om 21.15 
uur zal er een optreden zijn,  zodat de avond een gezellige 
voortzetting krijgt. Entree € 10,- inclusief welkomstdrankje. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Autobedrijf Willekes of bij de
entree op 15 april.

9 mei: Walking Dinner. Ook dit jaar mogen 
we rekenen op de steun van Restaurant het 
Dijkhuis in Ophemert. Samen organiseren we 
weer een avond met lekker eten, drinken en 
gezeligheid. We ontvangen u graag om 19.00 
uur, de all-inn prijs voor deze avond is € 75,- per 
persoon. 
Kaarten zijn bij onze teamleden te koop. 

14 juni: Toertocht georganiseerd in samenwerking met De Batauwers uit Tiel. In 
het volgende Hemers Krantje zullen we u hier uitgebreider over informeren.

Maar wie zijn nu eigenlijk die deelnemers?
Ons team bestaat uit de volgende personen:
Kees Kruitwagen -  Marion Hendriks – Eric 
Geurtsen – Greet Geurtsen – Ruud van 
Weerden – Tina van Weerden – Pim Marcus – 
Peterina Marcus- Barry Hattink – Anky Mors-
huis - Leen Boltjes – Vincent van Lent -  Willy 
van de Pol – Andre van Westrienen – Rolina 
van Westrienen – Edwin Helderton – Marja 
Helderton – William Willekes – Ina Willekes

Deelnemers voor Giro di Kika:
Wielrenners : Leen, Andre, Vincent en William
Verzorgers : Eric, Rolina, Willy en Ina

Deelnemers Mont Ventoux:
Wielrenners : Ruud, Pim, Barry, Marja en Rolina
Lopers  : Tina, Anky en Peterina
Verzorger : Andre



LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

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

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

Leuk en gezellig natuurlijk al deze acties. Maar uiteindelijk draait het maar om 
één ding. De strijd tegen kanker. 

Wilt u meer weten over deze acties, of over ons team. 
Onze teamleden vertellen u hier graag alles over en anders kunt u ook nog onze web-
site www.care-welfare.nl raadplegen. Ook kunt u via facebook “CWF Cycling Team” op 
de hoogte blijven.
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VAN HET BESTUUR
Richting het einde van het seizoen
De competitie is in volle gang. Het laatste competitieweekend is het 2de weekend in 
mei en dan beginnen de seizoeneindehappenings.
Houd dus je mail in de gaten.

De nieuwe website
De nieuwe website is in gebruik. 
Je kunt er bijna alle informatie 
over de vereniging op vinden. 
Ook de toernooien die er in 
de buurt mogelijk zijn. Heb je 
vragen over de nieuwe website 
of suggesties, laat het ons dan 
weten via info@vvophemert.nl. 

Het nieuwe seizoen
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gaan weer beginnen. Opzeggingen 
moeten uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie ontvangen moeten zijn via mail 
(info@vvophemert.nl) of post (Kapelstraat 4). Op de website kun je alle informatie 
terugvinden.

Volgend seizoen (start september) zullen ook weer nieuwe Mini-teams starten. Zoon 
of dochter van 4 jaar of ouder die graag wil gaan voetballen, geef haar/hem dan op 
via info@vvophemert.nl. Bij voorkeur voor 1 juni.

Onze meiden A worden dames en zijn op zoek naar…..
Onze meiden A worden volgend jaar dames en willen wedstrijden gaan spelen op de 
zaterdag. Het team is op zoek naar nieuwe speelsters en eventueel een keepster. Ook 
een gezellige trainer die een passie heeft voor voetbal is welkom. 
Heb je interesse of ken je iemand die misschien geïnteresseerd is, laat het ons dan 
weten via info@vvophemert.nl.

Pupil van de week
De eerste VIP-pupil van het voorjaar is weer geweest. 
Vind je het ook leuk om pupil van de week te zijn, meld je dan aan bij info@
vvophemert.nl of in de kantine.
Deze keer was er ook een hele bijzondere pupil. Een voormalig voetballer, die 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR



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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geklaagd had dat de pupil van de week er niet was in zijn tijd. Of dat nou zo’n goed 
idee was vlak voordat je 50 wordt….

 

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Het D1 heeft nieuwe tenues gekregen van Bommelbeef uit Ophemert en nieuwe 
tassen van OXO- Första uit Tiel. Ze speelden gelijk de sterren van de hemel!

 

Paul Sterk heeft 2 nieuwe jeugddoelen gesponsord. Geweldig Paul!!

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

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

Het oliebollenventen van 21 maart was een groot succes. Alle oliebollen waren los en 
bijna alle jeugd heeft meegedaan. Dank jullie wel!

V.V.OPHEMERT
 VERVOLG



DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
De welverdiende rust van de AC is daarmee tot een einde gekomen. Houd daarom 
vooral de mail in de gaten! Voor de mini-F-E jeugd hopen we weer dat een 
Tentenkamp georganiseerd kan worden en ook de sponsorloop staat weer op de 
planning. 

De vrijwilligers barbecue staat gepland op de laatste vrijdagavond van de 
zomervakantie. Dus vast voor de agenda: vrijdag 21 augustus.

Kijk voor de laatste planning voortaan op de (nieuwe) website www.vvophemert.nl

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

V.V.OPHEMERT
 VERVOLG
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Voor uitgave 3 - 2015 is dat: 8/9/10 mei 2015
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

Zorg dat u in de regio
 gezien wordt
Uw advertentie in

de volgende
uitgave hier

INFORMEER BIJ DE REDACTIE

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

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

In de redactie





Beleef het aan de Waal

Campingpark Zennewijnen
 
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten, 
sfeervolle Pipowagens of uw eigen 
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze 
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin 
onder handbereik.

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27

Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

 Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 
 www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu 

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.



‘t Hèmerts Krantje

Nr 2, april 2015

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


