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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
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2April 2017
Jaargang 11, uitgave

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

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

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

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

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Christina Claus
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Ingrid van Assouw
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Kees van Houselt
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Hermien Hooijer
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
Omslag in kleur
• 1/1 A5 € 60,00
Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
• 1/1 A5 € 25,00
• Middenblad   € 27,50
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

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

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Onveranderlijk?
Eerder schreef ik over 
onze moeite met 
veranderingen met het 
oog op de kribverlaging 
en de langsdam. 
Inmiddels ben ik daar wel 
aan gewend geraakt, al 
ben ik de afgelopen 
dagen blij geweest met het wat hogere water dat de dam uit het zicht deed 
verdwijnen. Nu dienen zich nieuwe veranderingen in onze leefomgeving aan die 
steeds concreter lijken te worden.
Vanuit de Randstad dachten we – zonder het te weten – dat in landelijk gebied, 
in een dorp het leven een soort van stil lijkt te staan. Vertrouwd, overzichtelijk en 
grotendeels onveranderlijk kabbelt het leven op het getij van de seizoenen voort. 
En tot voor kort leek dat ook zo. We wisten van plannen, maar dorpsgenoten zeiden 
dat plannen hier komen en gaan. Niet teveel aandacht aan geven: eerst zien, dan pas 
geloven. Dat vonden wij een geruststellend gevoel geven.
Sinds we hier wonen volgen we de plannen voor Ruimte voor de rivier 
(=Rijkswaterstaat), de dijkverbetering (=Waterschap) en de fusie- en 
nieuwbouwplannen (=gemeente). Op allerlei manieren worden we voorgelicht. De 
ene keer is dat zinnig, de andere keer zonde van de tijd. 
En dan op een dag wordt er toch gekapt. Al geruime tijd aangekondigd en toch 
gebeurde er niets. Tot op een dag begin februari. Het is iedereen vast opgevallen hoe 
onze uiterwaarden erg zijn veranderd de afgelopen tijd. Het is de hele dag druk op 
de dijk met kijkers. De emoties lopen soms hoog op. Ieder heeft er een mening over 
of die nu positief of negatief is. Vertelt iemand me dat het vroeger helemaal leeg was 
en dat ’s winters zelfs het hekwerk moest worden verwijderd, vertelt een ander dat er 
altijd bomen en struiken hebben gestaan. Voor de eerste wordt er te weinig gekapt, 
voor de tweede is elke tak er een teveel. Wij hebben dat verleden niet, maar zijn altijd 
voorzichtig met kappen van bomen die er jaren over gedaan hebben om te groeien. 
En toch, nu het klaar is (los van de afwerking) kunnen we de nieuwe doorkijken wel 
waarderen. Ineens zien we de Waal vanaf de dijk en zie je de plassen mooi liggen. Dat 
geeft een veel dynamischer landschap. We zijn benieuwd naar hoe het eruit gaat zien 
als de overgebleven struiken en bomen weer groen zijn geworden.
Deze verandering is dus alweer achter de rug en  de volgende staan gepland zoals de 
dijkverbetering, het vormen van een grote nieuwe gemeente en de uitbreiding van 
het dorp met plan Slingerbos.  Eerlijk is eerlijk: het lukt ons niet om elke verandering 
meteen als verbetering te zien. Ook wij waarderen het vertrouwde, overzichtelijke 
onveranderlijke. Maar zoals ik twee jaar geleden ook schreef: het enige 
onveranderlijke in het leven is dat het altijd verandert. Het blijft soms een opgave.
Voor nu wens ik u veel vreugde bij een verandering waar iedereen blij mee is: de 
lente!

En voor het overige: wordt vervolgd door Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer
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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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Hallo allemaal!!!

Wat hebben we gedaan?

Vrijdag 13 januari Kinderbingo
Midden in de sneeuwstorm ging de kinderbingo natuurlijk gewoon door! De winnaar 
van de grote prijs was Robin van Os, die met zijn cadeaubon de Bart Smit onveilig is 
gaan maken.

Vrijdag 3 februari Filmavond
Eindelijk hebben we weer eens een filmavond gehad. Deze was lekker druk en super 
gezellig met verse popcorn en vele dekentjes, kussens en knuffels.
Ook de ouders hadden het heel gezellig in de foyer, terwijl ze op hun kinderen aan 
het wachten waren.

Helaas hebben we de Dropping van 10 maart moeten verzetten naar vrijdag 24 
maart. Dus kunnen jullie pas in het volgende Hèmers Krantje zien hoe dat afgelopen 
is! Of je kijkt op onze facebookpagina.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Woensdag 5 april Paasknutselen
Met het thema Pasen in het achterhoofd gaan de kinderen onder begeleiding aan 
het knutselen. Dat levert vast allemaal leuke paasversieringen op!

In de maand mei nemen de Jeugdsoosdames een maandje vrij en  dan zijn alweer 
aan de laatste Jeugdsoosactiviteit van het schooljaar toe:

Woensdag 7 juni Sport en Spelmiddag op het Sportveld
Met zonnig weer of met regenachtig weer, dit is altijd sportief en gezellig! Er komen 
nog tijdig briefjes en mailtjes en we hebben natuurlijk weer een hoop hulp nodig!
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Opgeven per mail
Woon je in Ophemert (of vlak bij) en zit je niet op school in Ophemert, dan kun je de 
uitnodigingen voor de activiteiten van de Jeugdsoos ook in je mailbox ontvangen.
Stuur een mailtje naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

Facebook
Heb je gezien dat we ook een mooie facebookpagina hebben, waar je de 
activiteiten helemaal kunt volgen? 

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail ons op jeugdsoosophemert@gmail.nl of stuur een 
berichtje via facebook!

Jeugdsoos Ophemert  - VERVOLG

RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Het is weer voorjaar ,we willen er weer op uit want alles buiten 
groeit en bloeit weer 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-gangen diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na.
U kunt dit alles genieten voor € 11,00 
Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55jaar
zijn van harte welkom.

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.

Welzijn Neerijnen Tel.04118-652371
U bent van harte welkom
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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  ]
- 11 -

Beste allemaal,

Dag 60-plussers en belangstellenden.
Wanneer ik dit stukje schrijf, regent het flink, een echte maartse bui. Maar maartse 
buien die beduien dat de zomer aan komt kruien. Dus nog even geduld en dan komt 
er zonniger weer aan en gaan we de zomervakantie tegemoet. 

De middag in februari met Jaap de Kock uit Hellouw was erg gezellig: zijn versjes en 
verhaaltjes uit die goede oude tijd  waren wel van erg lang geleden, maar wel leuk!  
Daar er een paar bestuursleden niet aanwezig konden zijn, kregen we hulp bij het 
koffie en thee schenken van Corrie van Kuyl en Gerda Schoots. Een paar handige 
dames! Dank  jullie wel. 

Ook de soosmiddag van maart was erg leuk. De middag ging heel snel voorbij want 
Lia Verheul kon  goed vertellen maar ook heel goed zingen. En omdat de tekst via 
de beamer werd getoond , konden we allemaal gezellig meezingen: Zachtjes tikt de 
regen op mijn zolderraam….., enz.

De middag van maandag  3 april is al voorbij wanneer u dit krantje leest. Op deze 
maandag komen we bij elkaar om te kijken naar de nieuwe mode van LY-AN. Leden 
van de soos zullen kleding van LY-AN  modewinkel  showen. Moderne kleding, 
dus van deze tijd, die ook voor de iets oudere dames leuk is om te dragen. Er zijn 
ook modellen voor dames met een maatje meer.  Kortom voor elk wat wils. Er kan 
ook gepast en gekocht worden. Wie nog niets van zijn gading heeft ontdekt deze 
middag, kan altijd nog naar Maurik om daar in de winkel van LY-AN rond te neuzen.

Woensdag 3 mei besluiten we het seizoen 2016 – 2017 met een gezellige middag in 
de Torenhof. Let op we beginnen een uur later dan gewoonlijk, dus om 15.30 uur. 
En we gaan pas om 19.30 uur naar huis. U hoeft niet te verhongeren want er zal een 
broodmaaltijd voor u geserveerd worden. Dan zit dit seizoen er op. In september 
hopen wij elkaar weer terug te zien. 

Het bestuur is al weer druk bezig met het programma voor 2017 – 2018. Wat het dit 
keer gaat worden, kunt u lezen in het nieuwe programmaboekje, dat u tijdig in de 
brievenbus krijgt.

Voor de  haal- en brengdienst kunt u bellen naar Evie tel. 651266, of naar Bertha 
652539 of naar onze voorzitter Riet 652003.

Tot ziens in de Torenhof.
Vriendelijke groet van Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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de Torenhof. Let op we beginnen een uur later dan gewoonlijk, dus om 15.30 uur. 
En we gaan pas om 19.30 uur naar huis. U hoeft niet te verhongeren want er zal een 
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Vriendelijke groet van Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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Wij van het Oranje Comité kunnen weer met veel plezier terug kijken op het succes 
van 11 maart jongstleden. Toneel Deil heeft een leuke voorstelling gegeven in Huis 
op Hemert. Na de voorstelling was er een loterij met prachtige prijzen die door 
diverse bedrijven uit Ophemert en omstreken gesponsord waren.

Onze volgende activiteit is natuurlijk Koningsdag. Ook dit jaar mogen wij weer bij 
Kasteel Ophemert deze dag vieren, waarvoor onze dank groot is.

We beginnen de dag om 10:30uur met de aubade en de ballonnenwedstrijd.  Daarna 
volgt weer de leuke optocht door het dorp met het thema De Zonaanbidders! 
De Route zal het zelfde zijn als vorig jaar, start bij de Schelp, Molenstraat-
Gulhofstraat-Goossen Janssenstraat-Dorpstraat-Molenstraat-Dreef-Weverstraaat-
Kapelstraat- M. van Lyndenstraat-Hamaritilaan-Mackaystraat-R van Haeftenlaan-
Hamaritilaan-M. van Lyndenstraat-Kapelstraat-Waalbandijk-Molenstraat einde schelp.

Woont U aan de route waar de optocht langs komt? Wilt U er aan denken Uw auto 
goed aan de kant te zetten zodat de wagens er goed door kunnen komen? alvast 
bedankt 
  Wagens graag opstellen in de Dreef

‘s Middags zal vanaf 14:00 het terras van de Vrouwen van Nu weer geopend zijn en 
zal ook de Koningsmarkt van start gaan. Wilt U een kraam huren? Dat kan altijd, stuur 
een mailtje naar mjpunt@upcmail.nl voor extra informatie. U kunt ook een halve 
kraam huren.  Dit jaar is er voor de kinderen weer een gratis kleedjesmarkt van 14:00-
17:00uur. Uiteraard zijn er weer diverse attracties aanwezig voor de kinderen.

Om 17:00uur zal er een veiling gehouden worden door het CWF-cyclingteam 
waarvan de opbrengst voor het KWF kankerbestrijding zal zijn.

De dag zal afgesloten worden met de gezellige DorpsBBQ, mede verzorgd door 
Bommelbeef. De BBQ begint rond 18:30 uur

Wij zijn altijd nog op zoek naar helpende handen.. dus wilt U komen helpen deze 
dag, dan kunt u ons altijd eventjes benaderen. 

Zoals elk jaar, zou deze dag niet mogelijk gemaakt kunnen worden door de giften 
van alle sponsoren en door de huis aan huis collecte. Heeft U ons gemist, de collecte 
bus zal ook op Koningsdag weer aanwezig zijn voor een vrijwillige bijdrage. 

Wij hebben er weer zin in en hopen op stralend weer!

namens het Oranje Comité 

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

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

info@jonaselectro.nl
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foto’s

Een leuk idee van Kniertje om foto’s in te laten sturen,
Om eventueel het kaft van ‘t Hèmers Krantje mee te “versieren“ !
Zelf kan ik daaraan niet mee doen, ik bezit alleen nog foto’s van “toen”.
Vooral foto’s vanaf de uiterwaarden genomen.
“Gezicht op Ophemert” of van knotwilgen bomen .
Van diverse opnames heb ik later schilderijen geproduceerd,
Daarmee is nu mijn hobby-slaapkamer “gedecoreerd”.
Een stuk of zeven hangen er aan de wand,
o.a. ook nog van het witte huisje van de familie Plant.
Mevrouw gaf mij destijds stekjes van de Congo-balsemien,
Nakomelingen daarvan met “papegaaien”-bloemen, bij mij nu nog te zien!
Echter stond de bakkerij van van Ooyen toen ook aan de dijk.
Daarvan maakte ik ook een schilderijtje, wat ik nog graag bekijk.
Van de toren van de kerk, enigszins verscholen achter wat bomen ,
Heb ik toen ook een mooie foto genomen !
Ook daarvan is een schilderijtje aanwezig,
Maar met het allergrootste was ik in 1990 bezig :
Een “panorama” met Nol’s geboortehuis aan de linkerkant;
Buitendijks dat kleine witte huis,waarin, toen in naar Ophemert kwam,
Peter van Eck, met zijn schoenmakerij gevestigd was , ( 1950)
Dat kwam voor de dorpsgenoten goed van pas.
Geertje en Barry Bron woonden daar ook een poos in
Maar het was nogal klein voor het “groeiende “gezin !
Nog meer huizen staan op mijn schilderij en ook de kerk staat er bij.
Dat schilderij heb ik op een mooie antieke schildersezel staan,
Vanuit mijn bed kijk ik er elke dag tegen aan :)
Het blijft een uitzonderlijk beeld van TOEN..............
Voordat voor de dijkverzwaring al die huizen werden gesloopt
Zodat het water van de Waal de dijk niet meer “overloopt”.
Op mijn schilderijen is alles keurig :”bewaard” gebleven
Daarom heb ik dit voor jullie hier neer geschreven!
Succes voor allen bij het fotograferen, het is in ieder geval te proberen!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Hier weer een bericht van de Vrouwen van Nu. We hebben heel wat te vertellen 
deze keer. Op 30 januari hadden we onze jaarvergadering. Zoals gewoonlijk de 
vergadering van de jaarverslagen van secretaresse, penningmeester ,koffiepotje, 
potje lief en leed, club Nordic Walking, leeskring. 

Twee mensen zijn al 50 jaar lid!!! Coba Mol en Janny van Leeuwen, wat fijn dat jullie al 
zo lang lid zijn. Een bloemetje met een oorkonde  hoorde hier natuurlijk bij.
Twee bestuursleden namen afscheid van het bestuur, Agnes Damen en Diny Hol. 
Beiden ook op deze plek ongelofelijk bedankt voor alle inzet en moeite! 
Twee nieuwe mensen komen het bestuur versterken, Lien de Jong en Betty van 
Zijderveld. Vanaf deze plek veel succes! 
Na de pauze was het weer tijd voor de BINGO en een hapje en een drankje.

Op 27 februari was onze volgende afdelingsavond. Peter Luttervelt nam ons mee in 
de wereld van windenergie en de cooperaties die daarvoor gevormd gaan worden.
Na de pauze het volgende duurzame onderwerp: de verwerking van restfruit: ook 
hier een cooperatie die fruit verwerkt waar een plekje en een vlekje opzet. Niet goed 
genoeg voor de supermarkt.Er is ook een woord: KRENKELAAR.
Dit fruit wordt verwerkt tot appelcider en alcoholvrij appelsprankel.
Er is een site waar van alles te lezen is hierover:: www.fruitmotor.nl 
In het ledenblad Dichterbij van de Rabobank staat ook een artikel over dit 
onderwerp.

Op 28 maart gaan we kennismaken met onze wijkagente Jolanda Donkers. Vast en 
zeker interessant.

Nog meer activiteiten: 
15 maart: ringavond in Rhenoy met cabaret.
31 maart:: bezoek Molen Geldermalsen en mfc De Pluk ook in Geldermalsen.
24 april:  1-dagsbestuur. 
25 april:  agrarische dag in de Achterhoek.
27 april:  het onvolprezen Oranjeterras met weer de lekkerste wafels.
16 mei:  fietsrondje Lingestreek (zie vorigeuitgave)
29 mei:  afsluiting seizoen 2016-2017. 

Na de jaarvergadering ziet het bestuur er als volgt uit:
Lien de Jong.  Voorzitter 
Jenny Scheurwater. Secretaresse 
Hermien Hooijer.  Penningmeester
Gerrie van Lit.  Algemeen lid
Betty van Zijderveld. Algemeen lid

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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Gelezen:          Gooi de ramen open
  Laat de wereld binnen
  De winter geeft zich over
  De lente kan beginnen

Tot ziens bij onze activiteiten, 
      
     Lien, Jenny, Gerrie, Betty, Hermien.

Vrouwen van Nu  - VERVOLG

“Veilig tillen en verzorgen in de thuissituatie.”

In samenwerking met fysiotherapie Paul van Grootel, STMR Thuiszorg en VEGRO 
houdt Actief op Recept op dinsdag 28 maart, 11 april en 25 april 14.30 -16.00 uur een 
praktische cursus voor mantelzorgers in de Burcht van Haeften. Tijdens deze cursus 
leert u onder deskundige begeleiding wat veilig tillen is en hoe uw lichaam minder 
belast kan worden tijdens het tillen van personen of voorwerpen in de thuissituatie.

Zorgen voor een ander kan fysiek zwaar zijn. Helpen met in- en uit bed gaan, 
opstaan, in de stoel gaan zitten, toiletgang, het vraagt om kennis hoe u dat het beste 
aan kunt pakken. Daarom wil Actief op Recept u de kans bieden dit in de praktijk te 
oefenen.   

De cursus wordt u gratis aangeboden en aanmelden vóór zaterdag 25 maart via 
0345-573688 of info@actiefoprecept.nl

Actief op Recept is een project vanuit WelzijnGeldermalsen, WelzijnNeerijnen en 
WelzijnLingewaal en wordt gefinancierd door Fonds Nuts Ohra en Fonds Sluyterman 
van Loo.

Meer info: Stijn Brokx 0418-652371 of sbrokx@welzijnneerijnen.nl

Welzijn Neerijnen
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

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

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225

- 25 -

Na een aantal jaren druk in de weer te zijn geweest voelde het Hèmers fietsteam dat 
het tijd was voor een sabbatical. Even geen walking dinner, even geen activiteiten op 
Koningsdag 2016 en even geen oliebollen aan de deur in maart. Waar zijn ze nu toch 
die mannen en vrouwen van het CWF Cycling Team in hun blauwe pakkies? Welnu, 
zoals velen van u hebben gemerkt…….we zijn er weer! Met wederom de steun van 
Bas van Ooijen hebben wij 2017 afgetrapt met de oliebollenactie. Na een dag met de 
altijd heerlijke bollen deur aan deur in Ophemert, Varik, Wadenoijen, Zennewijnen en 
Kapel Avezaath (we hebben zelfs Passewaaij aangetikt) hebben we een mooi bedrag 
opgehaald. 

Wat staat er dit jaar op het programma? Het CWF Cycling Team heeft dit jaar twee 
goede doelen geselecteerd waar we geld voor inzamelen en uiteraard een sportieve 
prestatie voor gaan leveren, hetzij lopend dan wel fietsend. Op zaterdag 2 september 
is een deel van het team te vinden op de ‘Passo dello Stelvio’ in Italië. Wij doen mee 
aan het evenement Stelvio for Life en beklimmen de berg vanaf de zuidzijde vanuit 
Bormio. Deze pas behoort tot één van de mooiste bergwegen ter wereld en één 
van de hoogste bergen van Europa! Om mee te mogen doen dienen wij € 1,00 per 
hoogtemeter per deelnemer mee te brengen. De klim vanuit Bormio is 21,1 km lang, 
overbrugt 1.533 hoogtemeters en finisht na 34 haarspeldbochten op 2.758 m hoogte. 
Spectaculair dus! De opbrengst van al het sponsorgeld komt 100% ten goede aan de 
stichting Barcode for Life. Deze stichting werft fondsen exclusief voor het Center for 
Personalized Cancer Treatment (CPCT). Dit onderzoekscentrum heeft de missie om 
voor patiënten met kanker de meest effectieve en minst schadelijke behandeling van 
kanker te creëren. Kijk voor meer informatie op www.stelvioforlife.nl, daar vindt u 
tevens het CWF team.

Het tweede evenement waar wij dit jaar aan mee doen is de Zuiderzee Klassieker, 
deze wordt op 30 september verreden. Deze Klassieker wordt georganiseerd door de 
Maag Lever Darm stichting. Met de jaarlijkse Zuiderzee Klassieker heeft de stichting 
één doel voor ogen: zoveel mogelijk geld ophalen voor darmkankeronderzoek. Want 
dat is nodig! Jaarlijks krijgen meer dan 15.000 mensen de diagnose darmkanker en 
overlijden dagelijks 14 mensen aan darmkanker. Er is daarom veel geld nodig om 
onderzoek te kunnen doen. Onze deelname en de bijbehorende sponsorbijdrage 
helpt in de toekomst de strijd tegen darmkanker te winnen. 

Het CWF Cycling Team fietst op 30 september de 180 km route en we starten en 
finishen in Almere. Om hieraan mee te mogen doen bedraagt het sponsorgeld € 
1,00 per km per deelnemer. Kijk voor meer informatie op www.mlds.nl/zuiderzee-
klassieker-2017, ook hier is het CWF Cycling Team te vinden. 

Kortom, twee mooie evenementen die uiteraard goed passen bij de doelstellingen 
van de Care & Welfare Foundation, de hoofdsponsor van het CWF Cycling Team. Er 
is dus veel geld nodig om de goede doelen te steunen en wij hebben de afgelopen 
jaren mogen ervaren dat de bewoners van Ophemert en omliggende dorpen 
alsmede vrienden, familie en bedrijven daar genereus aan bijdragen. 

CWF Cycling Team
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Voor wat betreft onze sponsoracties voor dit jaar zijn wij maar net begonnen en 
we hebben nog een paar initiatieven te gaan. Zo staan we op Koningsdag met een 
kraam op het terrein van Kasteel Ophemert en houden we een leuke, spannende 
veiling voor het goede doel. Daarvoor kunnen we overigens best nog goede spullen 
gebruiken. Deze kunt u inleveren bij Andre en Rolina van Westrienen. Mobiel 
0614376119, adres Blankenburgsestraat 14 A.

Op 10 en 11 juni zijn er wijnproeverijen gepland bij de Hèmerse Wijngaard De 
Kruithof onder bezielende leiding van wijngaardeniers Kees & Marion Kruitwagen. 
Hiervoor zijn kaarten te koop op Koningsdag. Tot slot: op de site van het CWF Cycling 
Team (www.cwfcyclingteam.nl) staat het programma voor 2017 en vermelden wij al 
onze sponsoren die ons een warm hart toedragen, en daar zijn we hen heel dankbaar 
voor. Wij zien jullie graag op een of meerdere van onze activiteiten.

Namens het CWF Cycling Team – Anky Morshuis. 

CWF Cycling Team  - VERVOLG
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Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com
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Op 27 april willen wij graag weer onze medewerking 
verlenen bij de viering van Koningsdag.

Als er dit jaar ook een markt gehouden wordt, dan  staan wij daar zoals gebruikelijk 
om sinaasappels te verkopen. We hopen dan natuurlijk op mooi weer en dat het niet 
zo koud is als vorig jaar.

5 Mei treden we op in Varik. We zijn hiervoor gevraagd door de “Vrienden van de 
Dikke Toren”.  

BLOEMEN VOOR MOEDERDAG

Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar weer op vrijdag en 
zaterdag bloemen verkopen voor Moederdag. 12 of 13 
mei komen we bij u thuis aan de deur.

COLLECTE PRINS BERNHARD CULTUUR FONDS 

In de week van 15 t/m 20 mei 2017 vindt weer de collecte voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (Anjerfonds) plaats. Net als voorgaande jaren wordt er ook weer in 
Ophemert gecollecteerd.
En omdat het om cultuur gaat, wordt de collecte in Ophemert door Euphonia ver-
zorgd. De leden van Euphonia komen in die week langs voor uw bijdrage.
Hierbij wil ik u nu reeds bedanken daarvoor.
De helft van het opgehaalde bedrag ontvangt Euphonia terug voor de eigen club-
kas.

Een muzikale groet,
Het bestuur van Euphonia

Nieuws van EUPHONIA

Na lang wikken en wegen overleggen en nadenken hebben wij in goed overleg 
besloten om te stoppen met ‘t Hemers Fees.
De doorslag gevende reden voor dit besluit is dat de kosten te hoog worden en het 
hierdoor voor ons niet meer haalbaar is om op deze manier een feest te organiseren. 
Wij willen alle sponsors en vrijwilligers bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen de afgelopen 9 jaar. Wij hopen op jullie begrip.

Jan Jannie Jolanda Teuts en Marjan.

’t Hemers Fees
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Wim Harlaar HypotheekHuys bv
Weverstraat 2c
4061 AP OPHEMERT
T (0344) 65 27 29
E manen8@xs4all.nl
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NL Doet
op  Zaterdag 18 maart hebben we de brug geschilderd. 
Met drie man sterk was deze klus snel geklaard. 
Angelique Bos bedankt voor de hulp !

  

Hortensiaverkoop / Cadeautip voor pasen 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 april komen de 
kinderen weer langs de deuren om mooie 
hortensia’s te verkopen, de hortensia’s zijn te 
verkrijgen in de kleuren rood, roze, wit en blauw.
Ook dit jaar kunt u weer vooraf bestellen via mail naar vice@agosport.nl 
 
ALV
In mei zal weer de algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Alle leden en ouders van jeugdleden graag de mail met de officiële uitnodiging in de 
gaten houden.  Het is heel erg belangrijk voor een vereniging dat er zoveel mogelijk 
leden / vertegenwoordigers  aanwezig zijn. 

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

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Diensten in Ophemert & Zennewijnen 
April – Mei 2017

Het reisje voor de senioren van Ophemert en Zennewijnen.
Deze vindt plaats op donderdag 1 juni 2017.
Nader bericht volgt nog via de bekende brief!

Met vriendelijke groet,
Het seniorenreiscomité.

Het Seniorencomité
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We hebben dit jaar weer een aantal activiteiten op de agenda staan, waar van we 
inmiddels twee hebben gehad. De kindercarnaval en de Bingo. De kindercarnaval 
is tot stand gekomen toen ik de moeders Wendy van het Hoofd en Sabine van 
de Weerdt vroeg of dat zij iets voor mij wilden beteken met een activiteit te 
organiseren. Ze wilden graag een kindercarnaval organiseren, maar gaven gelijk 
al aan dat ze alleen de Carnaval wilde organiseren, en verder geen verplichtingen 
wilde om in activiteiten commissie te zitten. Ik heb de dames meegeholpen met de 
organisatie en het was een groot succes. Wel geteld waren er 50 kinderen, de ranja 
stroomde in overvloed, ook kregen ze allemaal een zakje snoep en konden ze leuke 
masker kleuren. Wendy en Sabine bedankt voor jullie inzet door jullie hebben de 
kinderen een leuke middag gehad en graag tot volgend jaar. Heb je een leuk idee 
en tijd, wil je deze meehelpen te realiseren, neem dan kontact met mij op dan help 
ik u verder om het organiseren. Wilt u alleen uw eigen activiteit organiseren en 
verder geen verplichting, u bent van harte welkom.

Op vrijdag 10 maart was er weer een Bingo avond. Ook dit was een geslaagde 
avond, het was erg gezellig en weer voor herhaling vatbaar.

De Pasen is in aantocht en op de 2e Paasdag organiseren we een paasbrunch. 
Kosten van de paasbrunch zijn: €17.50 p.p. Kinderen t/m 4 jaar gratis, t/m 12 jaar 
€12.50. Opgeven bij Rob Verhoef : 06-20497877 na 18.00 uur 0344-608903

Op zaterdag 6 mei is weer de jaarlijkse Lente Fair. We hebben dit jaar voor een 
zaterdag gekozen, om dat er ook workshops worden aangeboden. Meer informatie 
hierover volgt nog. Voor informatie van de huur van een kraam, verkoop van zowel 
nieuw als gebruikte spullen, promotie van uw bedrijf - organisatie stuur dan een 
mail naar: activiteitenhoh@gmail.com 

In samenwerking met Marco Schelling komt er een expositie van een aantal foto’s 
van oud en nieuw van Hèmert en Zende. Wij zoeken een sponsor om de foto’s af 
te drukken, deze komen permanent in Huis op Hemert te hangen. Ook zal Marco 
vertellen over de uiterwaarden.

Zet alvast in uw agenda zondag 11 juni Paling eten in Huis op Hemert

Volg al onze activiteiten in Huis op Hemert op Facebook huisophemert, ook staan 
alle activiteiten aangegeven bij de ingang van Huis op Hemert Ook voor uw 
feestjes en partijen kunt u natuurlijk in Huis op Hemert terecht. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden neem dan contact op met:  
Rob Verhoef: 06-20497877 na 18.00 uur 0344-608903 - info@kulturhus-ophemert.nl

“HUIS OP HEMERT”
Hallo Hèmerse
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Richting het einde van het seizoen
De competitie is in volle gang. Mede door de vertraging van de winterstop staat 
momenteel het laatste competitieweekend in het 2de weekend van mei gepland. 
Daarnaast hebben we nog 1 team in de beker, de JO19-1. Zij mogen de kwartfinale 
thuisspelen, dus hou de agenda in de gaten!

Algemene Ledenvergadering
De ALV is op 7 februari gehouden, met een beperkte opkomst die geweten werd aan 
het experiment van het vroege tijdstip. De plannen voor de toekomst zijn aan de 
orde geweest en de financiële verslaglegging is goedgekeurd. 
De evaluatie van de zaalperiode bleek positief, zodat ook volgend seizoen dit in de 
planning opgenomen is.

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

 

 
Het nieuwe seizoen
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al begonnen, de inventarisaties, het 
nadenken over de nieuwe teamindelingen etc. 

Volgend seizoen (start schooljaar) zal ook een nieuw Mini-team 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.

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.

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Eindelijk de foto’s van de 
nieuwe tenues van het 2de 
door Autobedrijf Willekes. 

Het was schitterend weer 
en sponsors Ina en William 
Willekes gingen met de 
overheerlijke BEDANKT-
taart van V.V.Ophemert 
weer naar huis!
 

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

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
De Activiteiten Commissie heeft dit jaar met de jeugd van V.V.Ophemert paaseitjes 
gevent op zaterdag 25 maart. We zijn ontzettend benieuwd hoe dat gegaan is!
Kijk voor de activiteiten agenda op onze website of op facebook! 

Facebook
V.V.Ophemert heeft sinds kort haar eigen officiële Facebookpagina, voor het laatste 
nieuws en informatie over de acties. Volgen dus! 

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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Arjenne de Kruif

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

- 43 -

Iedere laatste vrijdag van de maand is er Café “Met”. We spelen dan onder andere 
Rummicub en er wordt gejokerd, er kunnen ook andere spelletjes gedaan worden 
zoals: sjoelen, scrabbel of heeft u zelf een spel dan mag u die natuurlijk ook 
meenemen. De data van Café “Met”zijn: 

28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober

Klaverjassen
Om de vier weken is er ook vrijdagavond Klaverjassen. Er wordt in de variant 
Rotterdams gespeeld. Wilt u een keertje meedoen we spelen op de volgende data:
21 april, 19 mei, 23 juni 

Voor informatie over deze activiteiten kunt u terecht bij:
Petra de Haas 06-51560543 activiteitenhoh@gmail.com

“HUIS OP HEMERT”
Café “Met”

De dagen worden langer en de tennistoernooien beginnen 
weer! Ondanks alle sneeuw in de maand januari kunnen we 
terugkijken naar op een geslaagde Wintercompetitie met bijna 50 deelnemers. In 
februari hebben we het Sprokkeltoernooi georganiseerd. En we kunnen wel zeggen 
dat na twee jaar, het toernooi erg gewaardeerd wordt en er volop deelname is vanuit 
de regio! De organisatie van dit soort evenementen vraagt veel tijd en we zijn dan 
ook zeer dankbaar naar onze vrijwilligers die iedere keer weer klaar staan voor onze 
vereniging! 
In de maand maart is ook weer de Neerijnencup gespeeld; een toernooi dat alleen 
open staat voor deelnemers die lid zijn van de tennisverenigingen in de gemeente 
Neerijnen. 
Daarnaast start de Voorjaarsompetitie in april en hebben we drie teams die 
op de vrijdagavond spelen en één damesteam dat op woensdagavond de 
Zomeravondcompetitie speelt. Ook hebben we zowel een heren- als dames 
competitieteam dat op de zaterdagmiddag speelt. Na het succes van vorig jaar zijn 
de verwachtingen dit jaar hooggespannen. Publiek is natuurlijk van harte welkom 
om onze teams te komen aanmoedigen!
Naast de competitie en diverse toernooien, blijft de vaste racketavond op de 
maandagavond: een avond waar het naast de gezelligheid, toch ook vooral gaat om  
lekker tennissen. 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! 

TV Ophemert
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VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

Voor uitgave 3 van 2017 is dat:  28-29-30 april 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

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

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT

Jeugdcommissie
In april en mei organiseren we voor onze jeugdleden 
van de basisschool weer de slagvaardigheidslessen. 
Ook organiseren we nog diverse toernooitjes, zoals de
Neerijnencup en uitwisselingen met de verenigingen in de buurt. Tennissen leer je 
vooral door veel te spelen. 
Ook hebben we weer een Oranje competitieteam ingeschreven in de Worldtour. 
Dit team speelt op zondagmorgen. Inmiddels is de eerste competitiedag gespeeld 
in Ophemert en we kunnen weer spreken van een geslaagde ochtend met 18 
enthousiaste deelnemers! 
Tijdens de Koningsspelen zal onze Tennisschool Fit een aantal clinics verzorgen voor 
de kinderen van de basisschool. We kijken hier naar uit en wensen alle kinderen veel 
plezier op de tennisbaan!
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. 

TV Ophemert  - VERVOLG
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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



‘t Hèmers Krantje

Nr 2, april 2017

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


