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AUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.
Compleet, goed en betaalbaar

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

www.autobedrijfwillekes.nl
tel.nr. 0344-651294

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

www.bandenservicewillekes.nl
webshop: www.gebruiktevelgenenbanden.nl

tel.nr. 0344-661446
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ALTIJD GOED AF!
AUTOBEDRIJF WILLEKES

   DE GEER 13                   DE VLONDER 10   
   OPHEMERT                         TIEL                      
                         

TEL: 0344-651294

    

                      
     Voor verkoop, APK, onderhoud, reparatie van uw auto. 

                Het autobedrijf in uw omgeving!

      WWW.AUTOBEDRIJFWILLEKES.NL 

                         
                                                       

 BANDENSERVICE - TANKSTATION 
                      WILLEKES

                              
  BOMMELSESTRAAT 17, OPHEMERT   

                          TEL: 0344-661446           
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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.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

Ontspannen overnachten
in de luxe bed & breakfast of in de royale trekkershutten.

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

www.campingzennewijnen.nl
ANWB-waardering: 9,3

Hermoesestraat 13  |  4062 PP Zennewijnen  |  Tel. (0344) 651498
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3mei 2013
Jaargang 7, uitgave

Informatie:
Redactie
- Ben Groven -
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
- Angelique Bos -
M.Bos-q4c@kpnplanet.nl

Adverteren
- Wim van Driel -
w.van.driel21@kpnplanet.nl
- Lieke de Bie -
liekeannemarijke@hotmail.com

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

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

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

Data 2013:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal vóór
4 25 juli 5 juli
5 26 september 6 september
6 28 november 8 november

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij Angelique Bos.

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. Monique de Jongh
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Henk Helderton
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Kees van Houselt
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” Marianne Crombach
Restaurette Ben van Geene
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Peter Albarda
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
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Mijn eerste aubade

Zolang als ik mij herinner, waar ik ook woon, lees ik 
belangstellend het programma voor koninginnedag. Steeds 
weer neem ik mij voor naar de aubade te gaan. Mooi woord dat 
ik niet goed begrijp, maar wel een aantrekkingskracht op me 
heeft. Hoe en wat wordt er gedaan? Komen er veel mensen op 
af en wie dan? Maar jaar in jaar uit komt het er toch niet van. 
Eerlijk gezegd vind ik het meestal ook wat vroeg gepland voor 
een vrije dag. Om daar de wekker voor te zetten......... 

Maar dit jaar, nieuw in Ophemert, is het anders. Ik hoef me niet af te vragen of er 
parkeerproblemen zullen zijn. Ik kan er gewoon heenlopen. Het maakt ook niet uit 
of er veel of weinig mensen zijn. En dankzij het aangepaste programma door de 
abdicatie (ook zo’n spannend woord) en de inhuldiging kan het tijdstip zeker geen 
bezwaar zijn.

Tot mijn grote verrassing is het erg druk. Een bekende die ik daarnaar vraag, 
antwoordt dat dit een moment in het jaar is om veel mensen weer even te zien en 
een praatje te maken. Goede tip voor mijn inburgering: met bekende mensen een 
praatje gemaakt en met een paar nieuwe kennismaken. Maar natuurlijk voor en na 
het luisteren naar de schelpvullende, sfeerverhogende muziek. 

Met het oplaten van de oranje ballonnen herinner ik me mijn kindertijd ineens 
weer. Nooit meer aan gedacht tot deze 30-ste april. Ik voel meteen weer de 
spanning van toen bij het nakijken van de ballonnen. Met dit verschil dat je ze zo 
ver volgen kan! Want die weidsheid en luchten verrassen me elke dag hier.

En dan de optocht! Ik kijk mijn ogen uit. Waar een toch betrekkelijk kleine 
gemeenschap groots uitpakt. Jong en ouder op kunstige, grappige en mooie 
wagens. 

Helemaal blij en vrolijk loop ik weer naar huis na mijn eerste aubade. 

Wat een verhuizing ook kan opleveren. Nooit te laat toch?
        

Groet, Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert



Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert
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Beste mensen,

Woensdag 8 mei was onze laatste soosmiddag van het seizoen 2012-2013. Zoals 
gewoonlijk was er deze middag een broodmaaltijd. Na het voorgerecht was er een 
goed verzorgde broodmaaltijd met salades, warme hapjes, diverse soorten brood 
en bolletjes en natuurlijk diverse soorten beleg, hartig en zoet. Voordat we aan het 
dessert begonnen moesten we eerst wat ruimte maken. Hiervoor was Marian van 
de gym van Welzijn Neerijnen aanwezig. Enthousiast als zij is, kreeg zij de meeste 
mensen op de vloer. De anderen deden op hun stoel mee.

Een aanrader: wilt u soepel blijven ga dan eens bij de gym kijken: op 
woensdagochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur in de zaal bij het Huis Op Hemert.

Als toetje was er ijs met vruchten of advocaat en slagroom.

Ook voor het bestuur was er een leuke verrassing. Wij kregen een cadeaubon voor 
de keurslager. Nogmaals: alle bezoekers hartelijk dank hiervoor. 

Nu hebben we een paar maanden vakantie. We beginnen weer in september. Het 
programma voor het seizoen 2013-2014 is nog niet helemaal rond.  Wel zijn de 
datums als bekend. 

Noteer ze vast in uw agenda of op uw kalender:
Woensdag 4 september
Woensdag 2 oktober 
Woensdag 6 november 
Woensdag 4 december 
Woensdag 8 januari (de 2de woensdag v.d. maand) 
Woensdag 5 februari 
Woensdag 12 maart ( de 2de woensdag v.d. maand) 
Woensdag 2 april 
Woensdag 7 mei 

Nog een aanrader: iedere derde woensdag van de maand is er Restaurette Kom d’r 
in. U bent hier welkom vanaf 11.00 uur voor een warme maaltijd.

Wij wensen iedereen een fijne en gezonde vakantie toe.

Bestuur Zestig Plus Soos
Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika

60+ SOOS OPHEMERT



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt

- 9 -

Nieuws van Euphonia

Het was behoorlijk koud in de tent op de dag dat de bloesemtocht werd gehou-
den. Daarom gingen we maar buiten in het zonnetje zitten om te spelen. We zaten 
in Erichem, op een plaats waar alleen de langere afstanden langs kwamen. Het was 
even passen en meten. Omdat we met 2 muziekverenigingen waren (we werkten 
samen met Waardenburg), moest ieder even zijn plaatsje opzoeken, maar het 
kwam goed. Dirigent Jaap had voor de gelegenheid een bewerking gemaakt van 
‘Eens zal de Betuwe in bloei weer staan’. Er was nog weinig bloesem te zien, maar 
veel mensen(ook jongeren) herkenden de muziek. 

Op Koningsdag waren we zoals gewoonlijk weer present. Er 
was even een misverstandje met de mevrouw van het oran-
jecomité toen ze voorstelde om het Koningslied te zingen. Na 
alle ophef die daarover was geweest, hadden wij daar geen 
muziek van en aan de reactie van sommige mensen uit het 
publiek te zien, was het ook in het dorp nog niet heel bekend. 
Daarna zijn we gezellig met de optocht door het dorp gere-
den. Wat daarbij opviel was dat de slagwerkgroep het zo goed 

deed o.l.v. juf Annabel. Ze hebben een groot gedeelte van de tocht opgevuld met 
hun getrommel. Het is leuk om te zien dat ook daar weer vooruitgang in zit.

Daarna kon iedereen die dat wilde snel naar huis om voor de tv te gaan zitten. 
‘s Middags werden op de markt natuurlijk weer de overheerlijke sinaasappelen 
verkocht.

Een gepland concertje bij het speeltuintje in de Odinstraat werd helaas afgelast 
i.v.m. familieomstandigheden .

En daarna was het de dag van de bloemenverkoop voor moederdag. Een aantal 
muzikanten was de avond ervoor al op stap geweest om de bloemen te verkopen 
en op zaterdag zat iedereen weer op de vrachtwagen. Het was die dag niet zo 
warm en het was dan ook niet erg dat het zeil niet helemaal open kon. Degenen 
die het eerst opstapten ,konden een goede plaats achterin bezetten. Zo’n dag 
is lang, maar wel gezellig. Er wordt veel gespeeld, maar ook veel gelachen op de 
wagen. En ook hier deed de slagwerkgroep het heel goed. Ze hadden er duidelijk 
zin in.

Ons volgende optreden zal de medewerking aan de (buiten)kerkdienst bij het 
kasteel zijn, waarover u nog meer kunt horen in de plaatselijke kranten. 
Wij hopen u daar graag te zien.

EUPHONIA
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Wij zijn blij dat wij U kunnen mededelen, dat het programma rond is. We hebben 
een zeer gevarieerd programma. Dus voor ieder wat wils naar onze mening.

 15.00 / 16.15 Kinderdisco met de feest d.j.

 16.30 / 17.30 Assigned.

 19.30 / 20.30 Euhonia.

 20.45 / 21.45 The Passengers.

 22.00 / 01.00 The spikes.

De fijnproever uit Tiel is ook weer aanwezig vanaf 17.00 uur
Met koffie - thee - friet en snacks.
Wij hopen dat we van de sponsors en vrijwilligers weer hetzelfde vertrouwen 
krijgen als voorgaande jaren. Graag zien we een ieder op 6 juli bij de 
muziekschelp, met een zonnig en goed humeur, om er weer een gezellige dag van 
te te maken.

Met vriendelijke groet, 
Dorp comité Ophemert.

P.S. Crisistijd, Onze munten blijven geldig!

Hemers Fees 6 juli 2013

Bruikbare spullen voor de Vaderdagmarkt 
kunnen iedere laatste zaterdag van de 
maand tussen 10.00 en 11.00 uur bezorgd worden bij de familie Schelling 
Bredestraat 4 te Zennewijnen. Er is dan iemand van onze commissie aanwezig 
om de spullen in ontvangst te nemen. Mocht er tussentijds iets bijzonders zijn, 
wat echt niet kan wachten tot die zaterdag dan kan men bellen naar Ina van 
Doesburg, tel 652123. Maar dit alleen bij hoge uitzondering.

VADERDAGMARKT



KLINIEK VOOR DIEREN
info@bata4en.nl

“Wij weten als geen ander wat uw dier nodig heeft. 
Van de benodigde gezondheidszorg tot de juiste voeding.”

Spreekuur
 Ophemert ma. t/m vrijdag 16:30 - 17:30 uur 
 Haaften  ma. t/m vrijdag 13:30 - 14:00 uur
   (voor andere momenten alleen op afspraak)
Spoedgeval   24 uur per dag bereikbaar
Operaties   Op afspraak

Weverstraat 2 • 4061 AP OPHEMERT
Enggraaf 22 • 4175 ER HAAFTEN • tel.: 0418 - 591302
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Uitnodiging aan alle geïnteresseerden!

Op zondag 30 juni aanstaande om 10.00 uur is er een openluchtdienst bij 
het kasteel van Ophemert. De dienst wordt georganiseerd door de PKN 
gemeente van Ophemert en Zennewijnen. Dit is het derde jaar op rij dat deze 
kasteeldienst wordt georganiseerd. Gelukkig hebben we de familie Van Dedem 
weer bereid gevonden het kasteel beschikbaar te stellen.

We vieren de dienst buiten op het plein van het kasteel. Voor de kinderen 
wordt een apart programma georganiseerd op het kasteel. Mocht het 
onverhoopt slecht weer zijn, dan kunnen we naar binnen. De dienst gaat dus 
altijd door!

De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door muziekvereniging Euphonia 
en organist Bert van de Brink. Dominee Annemieke de Bruijn zal de dienst 
voorgaan. Na de dienst is er volop gelegenheid tot ontmoeting op het 
kasteelplein met koffie en wat lekkers. De muzikanten zullen dan een klein 
concert verzorgen.

Iedereen is van harte welkom!!

Voor meer informatie bel 0344-651264 of mail naar info@iuvo.nl

Openluchtdienst Kasteel Ophemert



 
 

 

TE KOOP: 
Maurik Nieuwslagseweg  
Schuin tegenover autobedrijf 
Baauw. Perceel  agrarische 
grond, huidige cultuur 
akkerbouw in grasland 
omgeving. 
Grondoppervlak: 04.28.40 ha. 
Prijs:   reacties worden   
            voorgelegd aan verkoper 

Te koop of te Huur; 
Ophemert  Weverstraat 22  
Vrijstaande vernieuwde woning. 
Keuken met moderne inrichting en 
schiereiland. Aanbouw  inrichting 
en afwerking 2012.  
Woonoppervlak:     195 m2 

Inhoud woning:       600 m3 

Grondoppervlak:     490  m2
 

Vraagprijs   € 382.500,-- k.k.  
Huurprijs:   € 1015,-- excl. p.m. 
-- Let op bijzonder aanbod: huur 
  maximaal 5 jaar, betaalde huur 
   komt in mindering koopprijs - - 

TE KOOP: 
Heesselt Waalbandijk nabij 
nr. 108.  
Perceel agrarische grond met 
schuur, ligging tegenover 
natuurgebied met waterpartijen 
Te weten de Heesseltse 
uiterwaarden 
Grondoppervlak: 01.36.84 ha. 
Prijs: reacties worden  
          voorgelegd aan verkoper 

Te koop: 
Varik, nabij Walgtsestraat 19a 
Klein deel perenboomgaard  
Giese Wildemannen. Overige grond 
grasland.  
Grondoppervlak:  00.90.13 ha. 
Vraagprijs:       € 55.000,-- k.k. 

 
Te koop: 
Bouwkavel te Kerk Avezaath 
Achterstraat naast nr. 26 
Op mooie dorpslocatie. 
Breed ± 19,5 m. diep ± 39 m. 
Heden boomgaardje. 
en schuurruimte aanwezig. 
Grondoppervlak: 725 m2    
Vraagprijs:    € 117.500,-- k.k.  
 

TE KOOP        Ravenswaay      
Ravenswaayse  Steeg 18a 
Villa met kantoor, werkplaats en 
opslag, Hoveniersbedrijf c.q. 
tuinarchitectuur. 
Bouwjaar:               1990 
Inhoud:                  700    m3  
Woonoppervlak:       195   m2 
Kantoor:                    85   m2 
Werkplaats:             750   m2  
Perceel                 15.145  m2 
Vraagprijs: n.o.t.k.   
 

F. Verburg Makelaardij o.g. en Agrarisch b.v.  
Molenstraat 5 4061 AA OPHEMERT  

TEL: 0344-662041, www.fverburg.nl, info@fverburg.nl 
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LIEDEREN

Er was veel “heibel” over het koningslied,
Wie dat nu eigenlijk WEL mooi vond en wie NIET !
Vroeger leerden wij Vaderlandse liederen op school
“Hollands vlag je bent mijn glorie” was mijn zusjes en mijn “idool”!
Dat wij die tekst ooit letterlijk zouden ervaren, ondervonden we in veel latere jaren:
Toen wij als meisjes van 13 en 14jaar per schip vluchtten van schiereiland Hela
En aankwamen in de veilige haven van het Deense Fredericia,
DAAR zagen wij ineens op een schip, dat ook in die haven lag
Vol glorie onze driekleur wapperen : onze Nederlandse vlag !!!
Spontaan begonnen wij tweestemmig aan de reling dat lied te zingen ..........
En voelden wij de tranen in onze ogen springen.
Vanwege de volgende tekst in dat lied, die je dan “aangrijpt” als je onze vlag ziet!:
“”Als je haar in vreemde baaien mijlen ver van eigen strand
Zwierig van de mast ziet waaien , als een groet van ‘t Vaderland ,
Voel je vreemd verheugenis, voel je eerst recht hoe mooi ze is !””

Ja dat was in Maart 1945 tijdens onze terugreis van Oost-Pruisen met onze Oma,
Terug naar onze Vader in Holland , helaas zonder onze gewonde Ma !
Gelukkig is alles tóch nog goed gekomen een hospitaalschip had haar meegenomen
En haar naar een haven in Duitsland vervoerd en vervolgens naar een ziekenhuis
Pas vele maanden later was zij bij ons thuis.
DAT is nu verleden tijd (bijna 70j geleden) maar de herinnering raak je niet kwijt!

In deze “bloeimaand” geldt een heel ander lied, ook dát was voor ons “favoriet”:
““Er schommelt een wiegje in ‘t bloeiende hout,
Een wiegje met bloemengordijntjes
Dat hebben 2 vogeltjes samen gebouwd en zie eens hoe keurig en fijntjes .........
In ‘t schommelend wiegje is wonder geschied, uit d’eitjes zijn jongen geboren
Nu zingt van verrukking het gaaike zijn lied een liedeke zoet om te horen ““

Ja vroeger op school was ZANG een “vak”, daar kreeg je ook een cijfer voor
(wij zelfs een 9 voor een 2stemmig lied)
Later zongen mijn zus en ik hier in Ophemert ook in het “Soli Deo Gloria”-koor.
Helaas ging ook DAT nu “teloor” .

  Fijne zomer toegewenst , 
   Groetjes Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Op 23 april werd onze maandelijkse afdelingsavond verzorgd door het 
Eendagsbestuur bestaande uit Riet van Meeteren, Diny Hol, Geertje van der Kaay, 
Alie Stam en Bertha van Lith. Zij hadden de gebroeders Aart en Dick Kusters 
uitgenodigd om ons deze avond te vertellen over maten van de landerijen, 
gebruiken en taal in Ophemert. Hier bleek dat met name het zeggen en schrijven 
van deze taal toch wel de nodige moeilijkheden oplevert voor de meesten van 
ons. Zeker toen we de bijnamen moesten opschrijven van verschillende families 
bleek dat we nog veel moeten leren. Een geweldige avond, zeker wat betreft het 
enthousiasme van de 2 broers en niet te vergeten de hapjes en drankjes die werden 
rondgedeeld. Het is voor het Bestuur en de leden altijd weer een verrassing wat we 
kunnen verwachten op deze avond.

Dames, hartelijk bedankt voor deze bijzonder leuke avond.

De volgende dag werd door onze afdeling samen met de afdeling Varik/Heesselt 
de PR-reis van de Provinciale Agrarische Commissie georganiseerd. We hebben 
met 260 vrouwen een bezoek gebracht aan Koi-center te Tiel, boomkwekerij Valk 
te Buren, fruitbedrijf de Heus in Zoelen en hortensiakwekerij van den Berg te Est. 
Een zeer fijne, leerzame maar bovenal gezellige dag. Na afloop ging iedereen naar 
huis met een big-shopper geschonken door Agruniek Rijnvallei en diverse folders 
en magazines van de Zaak van de Stad uit Tiel. Tevens willen wij de plaatselijke 
fruitbedrijven Visser en van Dijk bedanken voor het fruit wat zij ons geschonken 
hebben voor de thuisreis.

Tijdens de laatste Koninginnedag waren wij natuurlijk te vinden op het terras bij de 
vrijmarkt van de Oranjevereniging. Het weer was prima en mede hierdoor is het een 
bijzondere gezellige middag en avond geworden. 

Op 27 mei is alweer onze laatste avond van dit seizoen. Deze avond wordt verzorgd 
door de heer de Rooij, die ons komt vertellen over zijn werk bij Smit Tak en de 
spectaculaire bergingen op zee. 

Tot slot organiseren wij voor onze leden een High Tea bij restaurant Het Dijkhuis te 
Ophemert als afsluiting van dit seizoen.

U ziet, wij zijn nog volop in beweging, maar nieuwe leden zijn natuurlijk altijd 
welkom. U kunt gerust een kijkje nemen bij onze afdelingsavonden en wanneer u 
dit bevalt bent u natuurlijk altijd welkom als lid.

Wij zijn altijd bereid om, wanneer in juli/augustus ons nieuwe programma bekend 
is, dit bij u langs te brengen.

Fijne zomer toegewenst.

Vrouwen van Nu afdeling Ophemert, tel. 0344-651219 

Vrouwen van Nu
AFDELING OPHEMERT



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



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Hierbij een kort overzicht van de stand van zaken en planning ‘Huis op Hemert’

• Alle tien appartementen zijn inmiddels verhuurd. 
•  De gemeente is begonnen met het inrichten van de buitenruimte (school-
 dorpsplein, parkeerplaatsen, etc.). Waarschijnlijk kunnen deze werkzaamheden
 begin juni worden afgerond.
• De Bibliotheek heeft inmiddels ook haar intrek genomen in het gebouw.
• Vanaf 1 juni zal de AGO de nieuwe sportzaal gaan gebruiken.
• Medio juni zullen de SZR en de STMR hun intrek nemen in het gebouw.
• Op dinsdag 11 juni organiseert de gemeente Neerijnen een inwonersavond in
 de foyer van het ‘Huis op Hemert’.
• Op woensdag 12 juni zal een maaltijd worden verzorgd voor de deelnemers aan
 de seniorenreis.
• Op zaterdag 15 juni zullen activiteiten worden georganiseerd door de Rotary;
 zie hierna.
• Op zaterdag 7 september is de officiële opening van het ‘Huis op Hemert’ en het
 nieuwe school-/dorpsplein gepland. Dit is recent ook bekend gemaakt door
 middel van een huis-aan-huis bericht.

Status vacature beheerder
De beheerstichting van het ‘Huis op Hemert’ en Sportfondsen Nederland hebben 
wederzijds de intentie uitgesproken om op korte termijn een samenwerking aan 
te gaan met betrekking tot het beheer en de exploitatie van het ‘Huis op Hemert’. 
Sportfondsen is met 300 accommodaties de grootste exploitant en dienstverlener 
binnen de vrijetijds- en sportbranche in Nederland. Kortom, een gerenommeerde 
partij die bovendien maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. 
Het bestuur is erg blij met deze samenwerking. De komende periode zal een en 
ander verder worden uitgewerkt.

Subsidies
Zeer recent is bekend geworden dat zowel het “Oranje Fonds” alsook het “VSB 
Fonds” een substantiële financiële bijdrage leveren in de kosten van de inrichting 
van het Kulturhus / ‘Huis op Hemert’. Dankzij deze bijdragen is de beheerstichting in 
staat het ‘Huis op Hemert’ optimaal in te richten, zowel functioneel alsook qua sfeer. 
Het uiteindelijke resultaat kunt u in ieder geval zien bij de officiële opening op 7 
september a.s.  U bent van harte uitgenodigd!

“HUIS OP HEMERT”
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert



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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Rotary steunt het Kulturhus / ‘Huis op Hemert’
Rotary Doet steunt dit jaar het Kulturhus / ‘Huis op Hemert’. Rotary Doet is een 
initiatief van Rotaryclub Tiel-Waalstreek. Zaterdag 15 juni timmeren de leden 
van Rotary Tiel-Waalstreek houten tuinmeubilair voor de gebruikers van ‘Huis 
op Hemert’ en voor de bewoners van de zorgappartementen die verbonden zijn 
aan het gebouw. Deze dag organiseren ze ook een wandeling met een barbecue 
om de kosten van dit meubilair te dekken. Speciaal voor deze gelegenheid is ook 
een wandeltocht (ongeveer 4 kilometer) uitgezet door de unieke natuur van de 
Stiftsche Uiterwaarden bij Ophemert. Deze wandeling – onder begeleiding van 
een gids – eindigt op een strandje aan de Waal: daar kan worden genoten van een 
barbecue in een schitterend decor. Deelname aan de wandeling en barbecue kost 
� 57,50 per persoon,� 30,00 is ten bate van het nieuwe meubilair. Uiteraard mag 
ook meer worden geven. Naast een gezellig samenzijn, staat de barbecue ook 
in het teken van wijn en kunst! Speciale activiteiten zijn een wijnproeverij – met 
streekwijnen – en een kunstveiling. Tussen de gangen door worden objecten 
geveild die gemaakt zijn van drijfhout dat is ‘gejut’ van de strandjes langs de Waal. 
De opbrengst van deze veiling zal ook gebruikt worden om het meubilair voor het 
‘Huis op Hemert’ te bekostigen.

“HUIS OP HEMERT” vervolg
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert

Op zaterdag 17 aug. wordt onze jaarlijkse oogstdag 
gehouden op ons terrein in de Zijvelingse straat. Groep 4 van de Basischool 
uit het dorp heeft voor de meivakantie de aardappelen gepoot en mogen dan 
een zak aardappelen komen halen. Er staan meerderen landbouw gewassen 
en er wordt ook gedemonsteerd hoe het voeger werd geoogst. In 2012 
hebben de kinderen in Ophemert hele mooie vogelverschikkers gemaakt ,wij 
hopen dat jullie dat van het jaar weer doen, het moet de vogels verschikken 
onze producten te vernielen of op te eten. Je kan er ook koekjes bakken van 
het graan wat er verbouwd wordt. Er is nog zo veel te zien dat het allemaal 
niet op te noemen is. Kom maar eens kijken 17 aug.ustus vanaf 10:00uur in de 
Zijvelingsestraat te Ophemert.

Groeten Jan Timmer. 

Van de B.H.T.C.
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Gemotiveerde bessenplukkers gevraagd

Voor de maanden juli en augustus
Leeftijd vanaf 14 jaar

Werktijden in overleg

Aanmelden kan via de mail henkbunt@live.nl

Of via telefoon 06 20407651
Of kom langs op ons adres

H.T. Bunt, Bommelsestraat 7a Ophemert

Beste Hemersen, 

Na alle kou hopen we op een beetje warmte in de zomer. De sfeervolle warmte van 
de “restaurette kom d’rin” kunt u alle maanden proeven op de 3e donderdag. Je kan 
er gezellig even bijpraten over uw ervaringen of een potje Rummycub meespelen.

Op 19 juni zijn alle senior-inwoners van Neerijnen met genodigden van harte 
welkom. U wordt weer verwelkomd met koffi e en een drankje.  Rond 12 uur 
kunt u weer genieten van een smakelijk 3-gangen diner. Het menu is als volgt: 
Groentesoep, speklapje, rode bietjes, gekookte aardappelen, jus en dessert.

Op 17 juli eten we een chinese maaltijd bestaande uit: 
nasi of bami, een saté stokje, Foe jong Hai, Tjap Tjoy en ijs dessert

Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffi e na. 
U kunt dit alles genieten voor € 10,00.

Wilt u zich wel even opgeven voor 17 juni of voor 15 juli bij:

Lucy van Geene   tel. 0344- 652188
of bij de SWON    tel. 0418- 652371

U bent van harte welkom
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Hortensia verkoop:
Op vrijdag 19 april 2013 hebben we voor de 
vereniging hortensia’s verkocht. We hebben met 
veel mensen gelopen en we hebben ontzettend 
veel hortensia’s verkocht.  Iedereen was erg 
enthousiast. 

Wij bedanken onze leden en ouders:  Sylvia, Bertine, Connie, Ineke,  Diny, Ingrid,  
Niels, Wilco en de kinderen die zo hard hun best hebben gedaan: Nina, Maaike, Noa, 

Amber, Tjesca, Elena, Sanne, Marieke, 
Iris, Baukje, Sanne, Colin, Jasmine en 
Jarno.  Bedankt voor jullie inzet. En 
natuurlijk bedanken wij iedereen die 
hortensia’s gekocht hebben. Volgend 
jaar weer! 

Huis op Hemert:
Op dit moment is nog altijd niet 
duidelijk wanneer wij naar de nieuwe 
gymzaal kunnen.  Wij hopen op korte 
termijn het contract te kunnen gaan 

tekenen. Zodra wij meer weten zullen wij dit op onze website www.agosport.nl 
vermelden.

Koninginnedag 2013:
De barbecue kraam van AGO is weer goed bezocht. Het was gezellig druk.  Wij 
bedanken iedereen die bij ons een broodje heeft gekocht. Extra dit jaar was de 
kroepoek verkoop. Dankzij de moeder van één van onze jeugdlede, Karin Tjonk,  
hebben wij bij de fi rma Go-Tan in Kesteren een enorme hoeveelheid kroepoek 
kunnen ophalen. Wij hebben dit geheel gesponsord gekregen.  

Andre Vermeulen, bedankt voor het lenen van de aanhangwagen!  
Wij bedanken de fi rma Go –Tan voor deze actie! 

Wij hebben nog kroepoek over. Dus heb je nog interesse? Laat het ons weten. De 
houdbaarheidsdatum is beperkt dus wees er snel bij! 

Rabo Fietsdag zaterdag  29 juni 2013:
AGO fi ets mee op de op de Rabo Fietsdag op zaterdag 29 juni a.s.. Tijdens deze 
gezellige en sportieve fi etstocht van ca. 35 km door de prachtige Betuwe kan een 
fi nanciële sponsorbijdrage bij elkaar worden gefi etst.  Voor elke deelnemer die 

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



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



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

- 29 -

de fietsroute uit fietst stort de Rabobank € 10,00 op de verenigingsrekening. Het 
maximaal te verdienen bedrag is € 500,00. Voor meer informatie kunt u kijken op 
de website van de Rabobank www.rabowestbetuweleden.nl. 

U hoeft geen lid te zijn van AGO om mee te fietsen en kinderen die bij een 
volwassene op de fiets zitten krijgen ook een eigen deelnemerskaart. 

Dus iedereen mag mee!  

De starttijd is inmiddels bekend, we starten in Tiel om 10.15 vanaf JvR de 
Batauers  (wielervereniging) , Zuiderhavenweg 12.

Als extra kunnen wij, indien gewenst, het vervoer van de fietsen naar de 
opstapplaats regelen.  Voor bijvoorbeeld mensen met kinderen kunnen wij er voor 
zorgen dat de fietsen naar de opstapplaats (en weer naar Ophemert)  gebracht 
worden.  Dat scheelt alweer de nodige kilometers voor de kinderen. 

Geef u dus snel op via algemeen@agosport.nl, facebook, bij één van onze 
bestuursleden of bij de leiding. We zouden het erg gezellig vinden om er met elkaar 
een gezellige sportieve dag van te maken.

Wij hebben er zin in! 

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

Ook kunt u ons vinden op facebook   

Voorzitter:  Cleo Cornelissen telefoon:  0345-581401
Vice voorzitter:  Christina Claus telefoon:  651030
Secretaris:  Marije de Goei telefoon:  06-22163164 
Penningmeester:  Miranda van Leeuwen   telefoon:  651480
Algemeen bestuurslid:  Monique de Jongh telefoon:  652183
Algemeen bestuurslid: Claudia Essenburg telefoon:  632471

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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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!!!

Iedereen weer terug van vakantie en terug naar school. Maar dan heb je ook de 
uitjes weer naar de Jeugdsoos! Voor de vakantie hebben we nog een filmavond 
gehad en 

Vrijdag 5 april – Filmavond
Met z’n allen hebben we gekeken naar ‘de vijf legendes’. Het was gezellig, met 
lekkere popcorn en heel erg spannend. 

Wat gaan we de komende tijd doen?

Vrijdag 28 Juni - Fietspuzzeltocht
Let op, de datum is verschoven van 7 juni naar 28 juni, vanwege alle drukke 
agenda’s. De fietspuzzeltocht was vorige keer een groot succes, dus dat gaan we dit 
jaar weer doen! Jullie doen toch ook allemaal mee?

Daarna gaan we allemaal heerlijk van de grote vakantie genieten! We wensen 
iedereen vast een hele fijne en zonnige vakantie toe!

Alle activiteiten vinden plaats op Sportpark Kapelhof en de toegang is vrij!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail dan naar e.helderton@upcmail.nl
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Supertrots
Supertrots zijn we op Diederik en zijn mannen. Een prima seizoen, een 5de plek, 
9 wedstrijden ongeslagen op rij en met, voor het eerst sinds jaren, weer recht op 
nacompetitie.  De 1ste wedstrijd uit tegen RKTVC werd het  na een voorsprong van 
1-2 voor Ophemert, in de blessuretijd toch nog een knappe 2-2. 

 

Vervolgens de 2de wedstrijd thuis op 20 mei. Het werd een super spannende 
wedstrijd voor spelers én het toegestroomde talrijke publiek. Met vele kansen voor 
beide ploegen, waarbij Ophemert naar mate de wedstrijd vorderde steeds sterker 
werd. Diep in de blessuretijd viel uiteindelijk toch de 0-1 voor RKTVC.  Al met al een 
uitstekende prestatie van ons 1ste!

Na de wedstrijd bedankte het 1ste team de begeleiders voor dit seizoen. Gerrit 
werd speciaal bedankt voor al die jaren (niemand weet hoeveel) vlaggen bij het 1ste 
en Jordy werd succes gewenst bij z’n volgende club.

 

 

Kampioenen
De competities zijn afgerond en heeft voor V.V.Ophemert 3 kampioenen 
opgeleverd, de Mini1, de F1 en de Meiden B1. Van harte gefeliciteerd!!!
De E1, B1 en Dames 1 zijn als 2e geëindigd en de Mini2, Meisjes Mini4, Meisjes E1, F2 
en Heren 2 als 3de in hun poule. 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR





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

Kasteel Ophemert
Heerlijkheid in de Betuwe

Nieuw verschenen prachtig boek over 
het kasteel van Ophemert.

De schrijver Paul Welling doet in meer 
dan 100 pagina’s de gehele bewonings- 
en bouwgeschiedenis van het kasteel 
Ophemert vanaf de stichting tot aan 
het jaar 2011 uit de doeken. 
Het fraai vormgegeven boek bevat vele 
illustraties veelal in kleur en verder 
plattegronden, tabellen en een index.

Dat alles kost slechts 24 euro en is verkrijgbaar bij:

•  Troefmarkt Bas van Ooijen, Molenstraat 16 in Ophemert.
•  Uitgeverij De Vorl, Lutterveldsestraat 17, 4012 DD Kerk-Avezaath 

Tel. 0344 661963 of mail naar ahoutkoop@gmail.com
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Een heel mooi resultaat dus.

Pupil van de week
De laatste pupillen hebben hun VIP behandeling weer gehad!
Wil je volgend seizoen ook pupil zijn? En speel in de mini-F of E? Geef je dan op bij 
info@vvophemert.nl. Vermeld wel je naam en telefoonnummer.  

V.V.OPHEMERT vervolg
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Sponsorloop 31 mei
In deze weken zullen vele kleine en grote voetballers op zoek gaan naar sponsors. 
Om tijdens de sponsorloop van 31 mei te lopen voor de hoogste opbrengst voor 
hun club. Helpt u ons?

Iedereen is van harte welkom op 31 mei op het sportpark, waar muziek, eten, de 
kleding van Anja en natuurlijk de vele lopers het supergezellig gaan maken.

Groot onderhoud van de velden, dus NIET betreden
Voor beide velden start 18 juni het grote onderhoud.
Dit betekent dat de velden o.a. nieuw ingezaaid worden.  Door middel van een lint 
om het veld heen zal aangegeven worden dat de velden NIET belopen, laat staan 
bespeeld, mogen worden. 

Het is in ieders belang om gedurende die periode de velden niet te betreden!! 
Dus... vanaf 18 juni geldt:
Gun de velden NU rust, dan hebben we straks een goed seizoen!

Trainingen volgend seizoen
De jeugd begint met trainen in de week van 26 augustus. Let goed op de informatie 
van de trainer(s) van je team. Hij/zij bepaalt zelf wanneer gestart wordt met de 
training.  De senioren starten met trainen op zondag 11 augustus, het oefenschema 
is al door Cor verspreid.

Trainingstijden 2013-2014 (onder voorbehoud)

Senioren 1 en 2 Dinsdag Donderdag 20.00 - 21.45

Senioren vrijdag Vrijdag 20.00 - 21.30 

Dames Dinsdag Donderdag Nog onbekend 

Meiden MB1 Dinsdag Donderdag 19.00 - 20.30

Jongens A1 Dinsdag Donderdag 20.00 – 21.30 

Jongens C1 Dinsdag Donderdag 18.30 – 20.00 

Meiden MC1 Maandag Woensdag 19.00 - 20.30

Jongens D1 Maandag Donderdag 18.30 - 19.30

Jongens E1 en E2 Maandag Donderdag 18.30 – 19.30 

Meisjes MD1 Maandag Woensdag 19.15 - 20.15 

Jongens F1 en F2 Woensdag 18.15 - 19.15

Meisjes F3 Woensdag 18.15 - 19.15

Mini-1 Woensdag 18.15 - 19.15
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Voor service en  kwaliteit kom bij: 
Rijwielservice W.P. van Zuidam. 

 

Erkend B.S.P. DEALER. 
 

OPHAAL SERVICE MOGELIJK! 
TEVENS UW ADRES VOOR UW NIEUWE FIETS! 

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN! 
 

 

 

            

BSP Brave III  de ideale stads en/of schoolfiets 

Nu leverbaar voor €440,00 

dames shiny black signal white fire red  52 cm of 57 cm 

heren shiny black  basalt grey     56 cm of 62 cm 
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE
De laatste 2 wedstrijdballen van het seizoen zijn gesponsord door InfraResult 
BV en de familie van de Wal. SLS Logistics en een onbekende sponsor hebben 
de BBQ van het 1ste mogelijk gemaakt. Hartelijk bedankt allemaal!

Aggreko heeft toegezegd de senioren van het 1ste team volgend seizoen van 
nieuwe tenues te voorzien. Ook het F2 zal nieuwe tenues gaan krijgen van 
Bestehulpmiddelen.nl uit Tiel. 

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
Het Stratentoernooi van 19 mei is onder een prima zonnetje een geweldige 
dag geworden. 8 straten hebben gestreden, waarbij de Yellowstraat er met 
de eer vandoor ging. De organisatie (Remco en Jurgen) bedanken de dames 
en heer achter de bar (Petra, Anita, Monique, Angelique en Arie), de heren 
van de veldvoorbereiding (Hans en Huib), de scheidsrechters (Henk, Leo, Ben 
en Ed), Aware voor de sponsoring van het fruit, Rien voor zijn onvergetelijke 
becommentariëring en Ruud van Weerden voor het spelprogramma.
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Agenda Activiteiten
Vr 31 mei Sponsorloop
Za 1 juni  Vrijwilligersavond
Vr 7 juni  Klaverjas
Za/Zo 8/9 Tentenkamp
Zo 9 juni Slot Clinic B-C-D
Ma 18 juni Start groot onderhoud velden
Do 27 juni Informatiebijeenkomst Heren 1 en 2
Vr 28 juni Jeugdsoos - fietspuzzeltocht
Zo 11 augustus Start trainingen senioren (Dames en heren)
Za/zo 24/25 1ste bekerwedstrijd senioren
Ma 26   Start trainingen jeugd
Za 31 augustus Start bekerwedstrijden jeugd
Zo 8 september Start competitie senioren 1
Za 14   Start competitie jeugd
Zo 15  Start competitie overige senioren
 

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT
Voorzitter  Wouter ter Meulen 651484 
Secretaris Gerrit Stap   652207 
Sponsoring Alex Heimans  06-53767847
Algemene informatie info@vvophemert.nl
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             www.electroworldton.nl 

 Akkersestraat 4  -  4061 BH  -  Ophemert  -  0344-651611 

Electroworld Ton uw adres in de regio voor : 

* LED - LCD - Plasma - 3D 
* Homecinema -  Bluray 
* Kleinhuishoudelijk 
* Witgoed (Inbouw) 
* Computers 
* Eigen technische dienst 

Uitgeroepen tot beste dienstverlenende winkelformule van Nederland ! 

Officieel dealer van digitale tv aanbieders: 
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Officieel dealer van digitale tv aanbieders: 

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.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

Ontspannen overnachten
in de luxe bed & breakfast of in de royale trekkershutten.

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

www.campingzennewijnen.nl
ANWB-waardering: 9,3

Hermoesestraat 13  |  4062 PP Zennewijnen  |  Tel. (0344) 651498
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AUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.
Compleet, goed en betaalbaar

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

www.autobedrijfwillekes.nl
tel.nr. 0344-651294

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

www.bandenservicewillekes.nl
webshop: www.gebruiktevelgenenbanden.nl

tel.nr. 0344-661446

AUTOBEDRIJF WILLEKESAUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.

ALTIJD GOED AF!
AUTOBEDRIJF WILLEKES

   DE GEER 13                   DE VLONDER 10   
   OPHEMERT                         TIEL                      
                         

TEL: 0344-651294

    

                      
     Voor verkoop, APK, onderhoud, reparatie van uw auto. 

                Het autobedrijf in uw omgeving!

      WWW.AUTOBEDRIJFWILLEKES.NL 

                         
                                                       

 BANDENSERVICE - TANKSTATION 
                      WILLEKES

                              
  BOMMELSESTRAAT 17, OPHEMERT   

                          TEL: 0344-661446           
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