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        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 



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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3Januari 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
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@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.

‘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
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.

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

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



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Vrijheid en dankbaarheid
4 en 5 mei zijn ook voor mij altijd hele bijzondere dagen. Als kind 
voelde ik de spanning op 4 mei oplopen richting de twee minuten 
stilte. Ruim op tijd gingen we voor de televisie zitten. Ik begreep er 
niet veel van. Maar dat het iets ernstigs was dat met name mijn vader 
intens beleefde, begreep ik wél. Altijd vloeiden er stille tranen uit de 
ogen van mijn oh, zo sterke vader. Toen ik ouder werd kwamen de 
verhalen. Over onderduikers die ’s avonds als het donker was uit hun 
schuilplaatsen tevoorschijn mochten. Over eentje, die mijn vader als jongeman op 
de schouders tilde en dan uren rondjes rende in de tuin. Over de laag overvliegende 
F16’s als hij op de fiets naar school reed en de sloot in moest duiken. Over de Duisters 
die het huis in beslag namen. Over de persoonlijke bezittingen die ze meenamen. 
Over hoe mijn vader een centje leerde verdienen met konijnen fokken als voedsel. 
Over zijn broer die oud genoeg was om bij het Rode Kruis mensen te helpen. En hoe 
die uiteindelijk dat in september 1944 met de dood heeft moeten bekopen. 

In die tijd werd er nog geen aandacht besteed aan de rouw, het verdriet dat een 
kind voelde. Net als bij mijn vader heb ik als volwassene bij velen gezien hoe dat 
onverwerkte verdriet later een steeds grotere rol is gaan spelen.

Mijn moeder was meer van de verhalen over de bevrijding. Zij kan zo helder vertellen 
over het gevoel van vrijheid en vreugde toen de bevrijdende soldaten door Utrecht 
liepen. Voor mij als naoorlogs kind was dat gevoel beter te begrijpen dan dat intense 
verdriet van mijn vader.

Nog steeds is de herdenking op 4 mei voor mij een belangrijk punt in het jaar, in onze 
geschiedenis. Toen ik op 5 mei dit jaar bij de Griendesteeg de lucht afzocht naar het 
vliegtuigje dat net als 70 jaar geleden brood uit de lucht gooide, realiseerde ik mij dat 
ik niet diezelfde vreugde over de herwonnen vrijheid kan voelen als de mensen die 
er 70 jaar geleden stonden. Ik vind het een prachtig idee om deze herhaling na zo’n 
tijd al in vrijheid levend te doen. En dat op deze plek waar de verhalen over het al 
bevrijde zuiden en nog bezette noorden tot de verbeelding spreekt. 

In de media zien we dagelijks hoe anders ons leven had kunnen zijn. Zoveel plekken 
op de wereld waar je niet vrij bent om te zeggen wat je denkt of voelt, niet te 
kiezen wat je graag zou willen doen, hoe je wilt leven, waarheen je wilt gaan. Nu de 
generatie van onze ouders uitstervende is, wil ik de dankbaarheid voor onze vrijheid 
blijven voeden.  Ik ben begonnen met het herlezen van het Achterhuis van Anne 
Frank. De beklemming van het ontbreken van vrijheid en het leven in angst beschrijft 
zij zo duidelijk. Zo’n bijeenkomst op de Griendesteeg draagt daar ook aan bij. Dank 
aan de bedenkers en organisatoren!

Een mooie tijd in vrijheid en vreugde gewenst,

Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



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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Hallo allemaal!!!
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

Vrijdag 3 april – Paas Kinderbingo
Het was heel gezellig, maar niet erg druk. Dat betekende dat alle kinderen prijsjes 
konden winnen en lekker konden snoepen van de koekjes en de paaseitjes. 
Daarnaast had Bianca hele lekkere presentjes gemaakt. 

Wat gaan we de komende tijd doen?

Woensdag 3 juni – Spelletjesmiddag op het voetbalveld
We gaan kijken of we de geweldige spelletjesmiddag van vorig jaar kunnen 
evenaren. Jullie hebben allemaal briefjes op school gehad of een uitnodiging via de 
mail. Er komen weer heel veel ouders helpen en het gaat dus weer super gezellig 
worden!
Regelen jullie mooi weer?

Daarna is de grote vakantie, waar iedereen natuurlijk echt aan toe is. We hopen op 
een hele mooie zomer. Begin volgend schooljaar op 4 september 2015 is dan de 
volgende Jeugdsoos weer, zet het maar vast in de agenda!

Allemaal een hele fijne zomervakantie gewenst!

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.

Vrijdagavond 8 mei en zaterdag 9 mei hebben we met een aantal mensen weer de 
bloemen voor Moederdag verkocht.We zijn altijd weer blij dat de mensen bereid zijn 
om onze bloemen te kopen. Dit jaar hadden we ook hangplanten en die gingen heel 
goed. Zelfs hangaardbeien waren erbij. Vorig jaar hebben we u een concert beloofd 
na de bloemenverkoop, maar door slechte weersomstandigheden ging dat niet door. 
Dit keer vinden we dat het toch echt moet gebeuren. Een aantal mensen hebben 
ons ook zien en horen spelen op Bevrijdingsdag in de uiterwaarden. Het waaide daar 
zo hard dat het moeilijk was om de muziek op de lessenaars te houden. De muziek 
van die tijd was bijzonder om te spelen, omdat de meeste muzikanten toen nog niet 
geboren waren. We speelden samen met de fanfare van Waardenburg waar we vaker 
mee samenspelen, omdat we dezelfde dirigent hebben. Het was leuk dat er zoveel 
mensen waren. Allemaal klaar om naar de dropping van de broodjes te kijken en het 
was ook grappig hoe hard de kinderen gingen lopen toen ze eindelijk naar

Nieuws van EUPHONIA
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beneden kwamen. Na afloop is iedereen weer modderig, koud maar tevreden naar 
huis gegaan, een bijzondere ervaring rijker.

In de week van 1 tot en met 6 juni gaan we collecteren voor het Anjerfonds. Een 
derde gedeelte van de opbrengst is voor onze vereniging. Als we grote investeringen 
doen, kunnen we ook een beroep doen op het Anjerfonds voor een bijdrage.

Zondag 28 juni verlenen we medewerking aan de kerkdienst op het kasteel.

Er zijn wijzigingen in het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden: 
Henny Wennekes, Ina van Tintelen, Fred van Leeuwen, Esther Steenberg en Dick van 
Beest. Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden of telefoonnum-
mer 0344-651610. 

 Het bestuur van Euphonia

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”

Nieuws van EUPHONIA (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  ]



- 11 -

NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

In het vorige Hèmerts Krantje heb-
ben wij vrijwilligers gevraagd voor 
de bedienservice die we, als een 
huurder van de Torenhof dat wenst,  
willen gaan aanbieden.

Voor dit werk hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld. We hebben deze uitge-
nodigd om een keer bij elkaar te komen om diverse punten te bespreken en tot een 
goede samenwerking te komen. 

Mocht u de zaal willen huren met bedienservice, dan kunt u dit al aangeven bij de 
reservering.
Het blijft ook mogelijk om de zaal te huren zonder bediening erbij.

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

Namens het bestuur,
Jannie van Beest

Programma:
• Kinderbingo van 15.30 tot 17.00 uur.
       (bingo-kaarten zijn gratis)

• Euphonia van 19.30 tot 20.30 uur.

• Five 2 go van 21.00 tot 01.00 uur.

Ook de friettent is weer aanwezig en vanaf 17.00 uur open.

Wij hopen op een gezellige dag, met mooi weer, goed gehumeurde 
mensen en geen tegenslag.

Team Hemers comite.

HEMERS FEES 11 JULI 2015
   locatie muziekschelp
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Beste lezers,

Woensdag 1 april was mevrouw Olga de Boer bij ons. Zij heeft al meerdere malen een 
middag bij ons verzorgd. Zij verteld zo boeiend dat iedereen er stil van is. Deze keer 
ging het over Pasen. Ze vertelde een Paasverhaal over 3 mannen die een ster zagen 
en er naar toe wilde gaan. Twee ervan gingen eerder weg. Artipan, de derde, ging als 
laatste en was vele jaren onderweg. Dit kwam omdat hij onderweg iedereen hielp die 
zijn hulp kon gebruiken. Maar toch kwam hij nog op tijd aan. En zag Jezus toch nog 
aan het kruis na 33 jaren. Verder legde ze nog verschillende Paasgebruiken uit. Heel 
veel gebruiken zijn te herleiden naar het begin van de Lente. 
Het was een goede middag.

6 mei. Onze laatste soosmiddag van dit seizoen alweer. We begonnen om 15.30 uur 
met een kopje koffie/thee. Ben Teerink heeft de middag muzikaal omlijst. Tijdens het 
eten op de achtergrond. De rest van de tijd zo dat er meegezongen kon worden, wat 
volop gebeurde. Sommigen waagden zich zelfs aan een dansje. Deze middag was er 
een broodmaaltijd aangevuld met salades en wat warme hapjes. Als toetje was er ijs 
met vruchten en slagroom. Er werd ook nog een stukje gedaan: van Nieuwe Tijd en 
Oude Tijd. 2 dames die elkaar vertelden hoe iets nu gaat en hoe dat vroeger ging. 
Wij als bestuur werden in het zonnetje gezet. Iedereen hartelijk dank daarvoor. 
Ook de bezoekers werden niet vergeten: iedereen kreeg een met een zakdoekje 
gevouwen eendje mee naar huis. Erg leuk!

Nu op naar het seizoen 2015/2016. Dan vieren wij ons 50 jarig bestaan. Het 
programma is nog niet helemaal rond, maar we geven u alvast de data:

Woensdag  2 september
Woensdag  7 oktober
Woensdag  4 november
Woensdag  2 december
Woensdag  13 januari (2de woensdag vd maand)
Woensdag  3 februari
Woensdag  2 maart
Woensdag  6 april
Woensdag  11 mei (2de woensdag vd maand)

Wij wensen iedereen fijne zomermaanden. 

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

60+ SOOS OPHEMERT
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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Leuk nieuws, op woensdag 8 juli aanstaande vieren wij het 20 jarig bestaan van PSZ 
Dikkie Dik.Het programma vindt u elders in het krantje.
We proberen oudleidsters en besturen een persoonlijke uitnodiging te sturen, mocht 
u oudleidster of bestuurslid zijn geweest en heeft u geen uitnodiging gehad dan 
bent u toch van harte welkom, het valt namelijk niet mee om alle oudbestuursleden 
terug te vinden. Dit geldt ook voor de oudleidsters.

Sinds de vorige uitgave was er weer veel te beleven op de PSZ. We hebben visite 
gehad van de paashaas.
Op de lentefair stond er een vaas met 388 knikkers, mevrouw van de Wal uit de 
Blankenburgsestraat was met het antwoord van 387 knikkers er het dichtsbij en zij 
heeft dan ook de waardebon gewonnen voor een slagroomtaart.
Deze taart is gesponsord door Bas en Nel van Ooijen, hartelijk dank hiervoor.
Op 5 mei zijn we met een aantal kindjes wezen picknicken op het bevrijdingsfeest.

PRIETPRAAT
– wij mogen hier altijd nooit op de tafel staan
– pas wilde er een kindje buiten spelen met de kuitjes???
– dit waren stoepkrijtjes
– mogen wij vandaag een snappel eten, sinaasappel dus
– he dat ben ik op de foto, dat is een lief kindje
– er staat een jongetje bij de groepsfoto te kijken en zegt opeens, he dat is mijn Demi
– bij de samenwerking met de dagopvang voor de ouderen zegt er opeens een 
kindje, daar is de oma van Demi, en inderdaad een van de dames lijkt inderdaad op 
de oma van Demi.

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
Of bezoek onze Facebookpagina, www.facebook.com/dikkiedikophemert.

Vele groetjes van de peuters van Dikkie Dik,
Angelique Buitelaar

NIEUWS VAN
  PEUTERSPEELZAAL

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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Groot feest!

Dit jaar bestaat de Peuterspeelzaal Dikkie Dik in Ophemert 20 jaar. 
Dit willen wij groots vieren op 8 juli. Dit feest kan niet doorgaan zonder de hulp van 
sponsors. Vandaar deze brief aan u.

Dikkie Dik is 20 jaar geleden gestart. Het sociale contact met andere peuters is voor 
ons heel belangrijk. Het is een plek waar peuters fijn kunnen spelen, waar ze veel 
ontdekken op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij geven geen les, maar het 
kind wordt gestimuleerd om zich spelenderwijs te ontwikkelen. 

Het programma van ons feest is als volgt:
  8.30 – 11.00u.: Activiteit met de kinderen van Dikkie Dik
11.00 – 12.30u.: Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s mogen een kijkje nemen op Dikkie Dik
12.30 – 13.00u.: Lunch 
13.00 – 15.00u.: Dikkie Dik doet haar deuren open voor het publiek

We hebben diverse activiteiten in gedachten. Met uw hulp kunnen we er nog een 
groter feest van maken met onder andere ballonnen en een springkussen en kunnen 
we iedereen een lekker hapje en drankje aanbieden.

Om dit alles mogelijk te maken, zijn we hard op zoek naar sponsors. Uw 
sponsorbijdrage maakt de dag extra feestelijk. Wij hebben een lijst samengesteld van 
activiteiten/spullen die wij nodig hebben. De lijst vindt u op de achterzijde van deze 
brief. Wilt u iets hiervan sponsoren? Geef dit dan snel door aan Sasja Hendriksen, 
via sasja@famhendriksen.net. Mocht u toch iets anders willen sponsoren? Of zonder 
specifiek doel? Dat mag uiteraard ook! 

We zullen tijdens en na het feest aandacht besteden aan uw sponsorbijdrage, 
bijvoorbeeld door u te bedanken op onze vaste pagina in het Hemers krantje. 

Dank u wel,
Namens alle kindjes van Dikkie Dik

Sponsoring Jubileumfeest
  PEUTERSPEELZAAL



pottenbakkerij Klei-allerlei 
Dorpsstraat 8, 4061AM Ophemert. 
tel: 0344 651291; www.kleiallerlei.nl 

 Verkoop van keramiek 
 Bedrijfsuitjes 
 Kinderfeestjes 
 Workshops 
 Cursus 
 Expositie 
 Raku en pitfire stoken 
 Urnen 
 potterie 

 

2e  zaterdag in 

mei: 

OPENDAG 
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Wat kunt u sponsoren?
- Luxe drankjes     : €50,-
- Hapjes verzorgd door een cateraar  : €50,-
- Petit-fours     : €150,-
- Springkussen     : €100,-
- Ballonnen met opdruk Dikkie Dik   : €50,-
- Spulletje voor een “goodie bag” voor kinderen : €50,-
- Bordjes, bekertjes e.a. versiersels Dikkie Dik : €10,-
- Dikkie Dik feestpak    : €160,-

Sponsoring Jubileumfeest
    vervolg
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georganiseerd door 
PKN Ophemert & Zennewijnen

Op zondag 28 juni 2015 vieren we om 10.00 
uur onze kerkdienst op het Kasteel
Ophemert. We vieren de dienst buiten op
het plein voor het kasteel. Voor de kinderen 
is een apart programma. Mocht het 
onverhoopt slecht weer zijn, dan kunnen we 
naar binnen. De dienst gaat dus altijd door!

De muziek wordt verzorgd door Euphonia en Bert van de Brink. Onze eigen dominee 
Annemieke de Bruijn zal de dienst voorgaan. Graag nodigen we u uit om na de dienst 
te blijven voor een kop koffie.

Iedereen is welkom!
Voor meer info: www.stmaartenskerkophemert.nl

BUITENDIENST KASTEEL OPHEMERT



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 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

Terwijl u dit leest is ons seizoen al bijna ten einde.
We hebben op 1 juni a.s. onze laatste afdelingsavond, welke verzorgd zal worden 
door St. Reddingshonden. Zij proberen mensen op te sporen tijdens calamiteiten/ 
vermissingen. Ieder weet hoe belangrijk het werk is dat zij doen.
Op 3 juni hebben we de afsluiting van ons seizoen met een gezellige middag op de 
camping te Zennewijnen, met een hapje en een drankje en hopelijk mooi weer.
Tijdens onze algemene ledenvergadering hebben wij enkele nieuwe bestuursleden 
mogen verwerkomen, daarom hierbij de samenstelling van ons bestuur:

Voorzitter:   Agnes Damen, tel 652626
Secretaris:    Lenie Onwezen/Ria Vermeulen, tel.651219
Penningmeester:   Diny Hol, tel. 652122
Alg. bestuurslid en vice voorzitter: Gerrie van Lit, tel.651508

Wij als bestuur zijn al volop bezig om het programma voor het volgend jaar voor 
te bereiden. We gaan proberen weer iets samen te stellen met voor iedereen 
interessante, leerzame maar bovenal gezellige avonden.

Denkt u, dit lijkt mij een vereniging die aansluit bij mijn interesse, kom dan gerust 
een avond bijwonen. De avonden worden gehouden in de Torenhof en beginnen om 
19.45. Vanaf 19.15 is er koffie.
Neem gerust kontakt op met één van de bestuursleden, zij vertellen u graag meer.
Rest ons nog iedereen een fijne zomer toe te wensen en we hopen in ons nieuwe 
seizoen iedereen weer te mogen begroeten en zoals gezegd zijn nieuwe leden van 
harte welkom.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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April was een drukke maand voor de AGO waarin wij veel 
georganiseerd hebben en aan activiteiten onze bijdrage 
hebben geleverd. Zo was er:

Hortensia verkoop
Het was weer een geslaagde actie. De kinderen en 
ouders hebben weer met veel enthousiasme het hele dorp met Hortensia’s voorzien. 
Namens de vereniging bedanken wij iedereen voor de super inzet.  

Nationale sportweek
23 april heeft welzijn Neerijnen samen met de AGO in het kader van de nationale 
sportweek  een sportmiddag georganiseerd voor de kinderen uit Ophemert en 
omstreken.
De hele middag is er geapekooid en er waren  meer dan 50 kinderen bij aanwezig. 
Deze middag was dus een groot succes.

Koningsdag
Ook dit jaar was de AGO weer aanwezig op de Koninigsmarkt in Ophemert. Dit jaar 
met de  prijs raden van een boodschappenpakket, sjoelen en een visspel.
Ondanks het voorspelde slechte weer wat naderhand gelukkig mee bleek te vallen  
waren er veel mensen die bij ons aan de kraam zijn geweest.
De prijswinnaars van de spelen hebben inmiddels hun prijzen in ontvangst mogen 
nemen en wij hopen volgend jaar er weer bij aanwezig te kunnen zijn.

Uitvoering
Zet zaterdag 6 juni alvast in u agenda want dan organiseert de AGO zijn uitvoering 
voor de gym, streetdance en eenwielergroepen.
Nadere informatie volgt nog.

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



Bommelsestraat 4
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com

Arjenne de Kruif
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Zumba
Graag wil ik mezelf voorstellen en wat meer vertellen over Zumba!
Mijn naam is Linda van Nieuwaal en ik ben 32 jaar. Ik geef nu 2 jaar Zumba in 
Ophemert en dit doe ik met veel plezier! 

Zumba is een aerobic work out gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse muziek. Als ik 
Zumba in 1 woord zou moeten omschrijven,
dan is dat FUN!  Tijdens de les leer je 
bewegen op muziek, maar vooral plezier te hebben op muziek. Je hoeft geen 
dansachtergrond te hebben om mee te kunnen doen. 

Mocht je graag mee willen doen, dan mag je eerst 3 lessen proef meedraaien. De 
eerste les is altijd even aftasten, de tweede les voelt al vertrouwder en tijdens de 
derde les krijg je al herkeningsmomenten of zoals ik dat noem, de oh ja momenten. 

Lijkt het je nou leuk om mee te doen, dan ben je welkom op dinsdagavond van 20.30 
tot 21.30 uur in Huis op Hemert. Tijdens de schoolvakanties is er geen les!
Hopelijk tot ziens bij de leukste work out van Ophemert!

A.G.O. (vervolg)
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Wat brengt de toekomst voor AGO…….., heeft AGO een toekomst ……..???
De afgelopen jaren waren al niet gemakkelijk en iedere keer dat wij dachten nu 
hebben wij even rust, gebeurde er weer iets wat niet te voorzien was. 
Maar de toekomst ziet er niet beter uit. Het aantal volwassen leden loopt terug wat 
erg jammer is, concurrentie verschijnt wat het niet makkelijker maakt en in hoeverre 
de grote toestellen in de gymzaal zullen blijven staat in de sterren.
 Het is namelijk zo dat de leverancier van de toestellen deze ook gaat keuren. We 
kregen al aangeduid dat bijvoorbeeld de evenwichtsbalk de volgende keer niet meer 
door de keuring zal komen. Ondanks dat deze balk muurvast staat en alleen niet 
meer zo modern is. Als deze balk afgekeurd wordt komt er geen nieuwe voor terug 
omdat grote toestellen niet meer op de inventarislijst van de gemeente staan en 
deze dus niet meer worden aangeschaft. 
Maar wij hebben ook niet zomaar 2000,- euro voor een nieuwe. 
En sponsors zijn ver te zoeken. Maar wat gebeurt er met de oude balk?
 Die kan worden opgehaald door het bedrijf die hem heeft afgekeurd, ze knappen 
hem op en schenken hem aan landen zoals Roemenië zodat de kinderen daar dan 
wel een balk hebben en kunnen sporten. En onze kinderen dan???? 
Het zelfde zal in nabije toekomst ook met de brug gebeuren en met wat nog 
meer…..ik wil er niet aan denken. 

Hoeveel tegenslagen kan een vereniging nog doorstaan? Waarom kan niemand ons 
een helpende hand reiken in plaats van stenen in de weg te gooien? 
Bedankt  dat je de tijd heb genomen om dit te lezen en misschien ben jij degene die 
ons kan helpen.

Oproep
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden. Zoals in het vorige Hemers 
krantje al stond kan een vereniging niet bestaan zonder zijn bestuursleden maar ook 
als er mensen die willen helpen bij de diverse activiteiten die we organiseren horen 
we dat graag.
Bij deze nogmaals een dringende oproep. Als u zich enkele uren per maand wil 
inzetten voor de AGO laat het ons weten. 

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

A.G.O. (vervolg)
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Woensdag 
14:00  -  15:00 Streetdance 5-7 jaar
15:00  -  16:00 Streetdance 8 jaar en ouder
20:00  -  21:00 Ladies Fit

Bij alle activiteiten die wij organiseren is nog ruimte voor nieuwe leden. Dus mocht u 
zin hebben om eens te kijken of het iets voor u is. Iedereen is van harte welkom.

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

A.G.O. (vervolg)

Wilt u mensen uit de buurt ontmoeten, gezellig een praatje maken, een spelletje 
doen, de krant lezen of een goed gesprek? U bent van harte welkom bij de 
koffieochtend in Huis op Hemert

 
Iedere derde donderdag van de maand van 10 – 12 uur 

De volgende  is 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
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Trainers senioren
Allereerst bedanken we Piet en Henk die de senioren na het vertrek van Marco en 
Willem overgenomen hebben. Waarna het 1ste senioren team alsnog 18 punten uit 
14 wedstrijden behaalde en heel verdienstelijk op een 7de plaats terecht kwam. Het 
2de seniorenteam heeft de halve finale van de beker gehaald. Prima resultaten dus. 
We zijn druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, om de clubliefde van Piet en 
Henk enigszins te ontlasten.

Kampioenen
De meiden D1 werden onverwacht snel voorjaarskampioen. Dat hadden ze helemaal 
niet door…. onze meiden. Dat ze zouden winnen geloofden ze wel, maar dat de 
nummer 2 zou verliezen, daar was niet op gerekend. De ouders regelden nog 
supersnel de bloemen en konden de meiden verrassen na de wedstrijd.

 

En toen volgde de kampioenswedstrijd van de Meiden A1 tegen de MA1 van SC 
Emma. Met een hele hoop supporters. De meiden waren allemaal nerveus, maar 
Ophemert was gewoon te sterk voor SC Emma. Onze meiden wonnen met 2-1 en 
werden daarmee kampioen. Gefeliciteerd dames!

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Ongekend aantal 2e en 3e plaatsen
Ook een felicitatie waard, de 2e plaatsen in de competitie:
De jongens B1 voor het eerst in een hele competitie van 11 deelnemers en een klasse 
hoger, de jongens F2 en de meiden C1.
De felicitaties voor de 3e plaatsen zijn voor:
Het 3e seniorenteam, de D1 en de meisjes E1. De jongens C1 kan nog 3de worden in 
een hele competitie van 12 deelnemers.

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…..
Dit stond in de vorige nieuwsbrief en op de website. Ondertussen is er goede hoop 
op een nieuwe trainer die André gaat helpen, dus wordt er nog gezocht naar een 
(goede) keepster.  Heb je ideeën, laat het ons weten op info@vvophemert.nl!

V.V.OPHEMERT
 VERVOLG
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

Pupil van de week
Vind je het ook leuk om pupil van de week te zijn, 
meld je dan aan bij info@vvophemert.nl 
of in de kantine.
 

Groot onderhoud van de velden, dus NIET betreden
Voor beide velden start 15 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 15 juni geldt:
Gun de velden NU rust, dan hebben we straks een goed seizoen!

De laatste trainingen
De trainers volgen in principe de vakantieplanning, maar zijn er vrij in om daar van af 
te wijken. De laatste trainingen van dit seizoen zijn uiterlijk vrijdag 12 juni,  want op 
maandag begint het grote onderhoud.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
De sponsorballen na de Winterstop zijn geweest van VideoProjec Tiel, Henk Scholten 
Volvo, MC Gerritse en Flora Nova.

 Dank jullie wel!



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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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

Voor dit seizoen gaat onze speciale dank uit naar:

 

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! 

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
Het tentenkamp voor de Mini’s, F en E gaat door! Met dank aan Michel Bal, Peter 
Vastenhout en Bruno van Burik!
De D, C, B en A-jeugd kan een plan indienen voor een leuke teamactiviteit bij info@
vvophemert.nl waarbij de AC maximaal € 150 bijdraagt. 
De sponsorloop is naar het begin van volgend seizoen verschoven en wellicht met 
een vernieuwde format.
 
De planning voor het einde van het seizoen:
24 mei  Stratenvoetbal
Mei/juni Einde seizoensactiviteiten van D t/m A.
12 juni  Klaverjas Finale
13/14 juni Tentenkamp Mini-F-E
15 juni  Start groot onderhoud
20 juni  Inzamelen materiaal & Grote schoonmaak
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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
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

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 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

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
 19 juni 2015

Voor uitgave 4 - 2015 is dat: 26/27/28 juni 2015
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij





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 Hèmers Krantje

Nr 3, mei 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 


