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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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3April 2016
Jaargang 10, 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 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
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
4 30 juni 10-11-12 juni
5 15 september 26/27/28 augustus
6 24 november 4-5-6 november

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



- 3 -

3April 2016
Jaargang 10, 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 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
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
4 30 juni 10-11-12 juni
5 15 september 26/27/28 augustus
6 24 november 4-5-6 november

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



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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De schoonheid van de rivier en wat ze verbindt

in januari bezocht ik een tentoonstelling in Sittard. Reading the river heet het van 
de Amerikaanse kunstenares Basia Irland. Zoals inmiddels wel bekend, ben ik 
gefascineerd door de Waal en de uiterwaarden met de luchten erboven. Deze vrouw 
heeft een groot deel van haar leven gewijd aan water en rivieren. Ze maakt zich 
zorgen over het smelten van de ijskappen. En zo komt ze op het idee om ijsboeken 
in de rivier te laten smelten. Om de natuurlijke oeverbeplanting terug te laten komen 
stopt ze als “letters” zaden in deze ijsboeken. Dan kunnen die vanzelf de oevers weer 
natuurlijk aankleden.
Een prachtig project treft mij: zij heeft de groepen mensen die langs de grote rivier 
vanaf de bron tot aan zee in Mexico met elkaar in contact gebracht. Een veldfles 
wordt in een estafette van de ene groep doorgegeven aan de volgende. Elke groep 
vult de fles feestelijk met water uit “hun” rivier. Dit wordt vervolgens naar een 
laboratorium opgestuurd om te onderzoeken. Na 3 jaar komt de veldfles bij de zee 
aan. Daar vieren ze een groots feest met vertegenwoordigers uit al die groepen. De 
mensen voelen zich nu meer met elkaar en de rivier verbonden. En ze zijn daardoor 
beter voor de rivier gaan zorgen.
Langs de rivier zijn kleine 1-persoonszitjes gemaakt met takken en riet dat er groeit. 
Ze lijken een beetje op de vroegere strandstoelen van rotan. Deze zijn echter juist 
doorzichtig, zodat je de lucht nog kan zien. Daar kan je stil gaan zitten kijken en 
luisteren naar het stromende water, de luchten en wat er leeft en groeit. Ze werkt 
met groepen kinderen die met het gevonden afval mooie voorwerpjes maken. Ook 
maakt ze samen met mensen instrumenten van gevonden voorwerpen. En met die 
instrumenten maken ze “watermuziek”. Hoe inspirerend en vrolijk allemaal!
Hier wordt op 5 mei voor de derde keer door stichting Bol een groots 
Bevrijdingsdagevenement georganiseerd met de Waal als middelpunt. Fietsen voor 
vrijheid tijdens de Tour de Waal. Gelukkig dat “onze” rivier ook tot inspirerende, 
verbindende activiteiten leidt.
Maar eerst Koningsdag en de Dodenherdenking en de prachtige bloesemtijd. Ik heb 
de eerste bloesem al gespot in onze tuin.
Veel moois gewenst in deze tijd van het jaar, het seizoen waar de meeste van ons 
altijd zo naar uitkijken,

Kniertje

Belevenissen van een nieuwkomer
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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

- 7 -

Hallo allemaal!!!

Wat hebben we gedaan?

11 maart Dropping
15 groepjes met kinderen zijn gedropt voor een spannende tocht met vele leuke 
opdrachten door het hele dorp heen.
Eenmaal terug moest eerst nog die moeilijke woordpuzzel opgelost worden. Bijna 
allemaal lukte het ze, maar de winnaars met het supergrote paasei waren:

 
 
www.ophemert.nl
Sinds een paar maanden kun je informatie over de Jeugdsoos op www.ophemert.nl 
zien. 

Wil je bijvoorbeeld alle foto’s zien van de Dropping?
Ga dan naar www.ophemert.nl, kies Verenigingen & clubs en dan de Jeugdsoos. 
Ook de foto’s van de andere activiteiten kun je daar vinden.
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Roy Jonas
Lutterveldsedwarsweg 2
4005 LC Tiel
Telefoon: 06 8399 0746

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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De activiteiten van de Jeugdsoos staan rechts bij de Aankomende evenementen. We 
zijn heel blij dat we mee mogen doen, dank je wel Marco en de rest van de redactie!

Wat gaan we de komende tijd doen?
De Jeugdsoos gaat eerst even van de jeugdsoosrust genieten. Daar hebben we heel 
erg veel zin in. 

Daarna gaan we het schooljaar afsluiten op 1 juni met Sport & Spel op het sportveld. 
Er komen nog tijdig briefjes en mailtjes en we hebben natuurlijk weer een hoop hulp 
nodig. Gezellig!

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.
Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail ons!

Stichting Jeugdsoos Ophemert
- vervolg -
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Wim Harlaar HypotheekHuys bv
Weverstraat 2c
4061 AP OPHEMERT
T (0344) 65 27 29
E manen8@xs4all.nl

Wim Harlaar HypotheekHuys bv
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Het is weer lente de zon schijnt weer vaker en alles komt weer 
in bloei dus. Kom eens bij ons eten in Huis Op Hemert. We hebben een gezellige 
lokaliteit en het eten smaakt voortreffelijk.
Restaurette “kom haar 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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Beste mensen,

Woensdag 2 maart was Susanne Monhemius bij ons. Het onderwerp was
valpreventie. Het was een leerzame middag. Als je ouder wordt heb je soms te weinig 
beweging. Dit is erg belangrijk voor je botten en spieren. Het hoeven geen intensieve 
trainingen te zijn, alle beetjes helpen. Ook belangrijk (we wisten het eigenlijk al 
wel) geen losse kleedjes in huis en geen rommel op de trap. De meeste ongelukken 
gebeuren immers in huis en al wat je kunt voorkomen moet je zeker doen. Ook niet 
direct opstaan van het bed, dan kun je duizelig worden. Eerst even rustig op de rand 
van het bed gaan zitten en dan pas opstaan. 
Hoe fitter, hoe meer plezier van je leven. 
Dus als het nog gaat: wandelen en fietsen, heel belangrijk. Lukt dat niet goed meer, 
dan in huis oefeningen doen. Susanne heeft een aantal oefeningen voor gedaan 
en omdat we het niet allemaal kunnen onthouden kregen we een papier met de 
oefeningen mee naar huis.

6 april
Als u dit leest is de middag al geweest. Het onderwerp is “de oude 
koffergrammofoon”. Een lezing in klank en beeld over het Nedelandstalige lied in 
lang vervlogen tijden.
Een verslag hierover in het volgend Hèmers Krantje.

11 mei
Ons 50 jarig jubileum. 
We gaan naar het Heemkundig Museum in Ommeren. 
Daarna sluiten we het feestseizoen af in de Torenhof. 

En nu maar denken voor het volgende seizoen.
De data hiervoor vindt u in het volgend Hèmers Krantje.

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

60+ SOOS OPHEMERT
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Wat jammer dat de uitvoering moest worden uitgesteld 
vanwege een aantal zieke muzikanten, maar ja, we willen graag met z’n allen optre-
den en dan is zo’n beslissing wel eens noodzakelijk. De nieuwe datum is 9 april en 
dan zou het heel goed moeten gaan, want we hebben extra oefentijd gehad. Ge-
lukkig zijn de meeste zieken ook weer opgeknapt en kunnen dus fijn meedoen. We 
spelen o.a. muziek van Guus Meeuwis, muziek uit Grease en een stuk speciaal voor 
de dwarsfluit en de basgitaar en nog veel meer bekende nummers. De slagwerk-
groep gaat iets bijzonders doen. Wat precies mogen wij nog niet weten, maar het 
heeft te maken met licht en zo. Het klinkt in ieder geval of ze een show gaan doen. 
Op 8 april hebben we ook een concert. Dan is namelijk de afsluiting van het school-
project in Varik. Daar hebben een paar groepen heel hard geoefend om een instru-
ment te leren bespelen en dat mogen ze dan samen met Euphonia aan hun ouders 
laten horen. Wij hopen natuurlijk stiekem dat ze daarna bij ons komen spelen. De 
inschrijfformulieren liggen al klaar.

Bestuur
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 1 april is onze secre-
taresse Esther Steenbergh afgetreden als bestuurslid. Totdat we 
een nieuwe secretaris/ secretaresse gevonden hebben, wordt 
deze functie waargenomen door Fred van Leeuwen.

Koningsdag
Op 27 april verleent Euphonia muzikale medewerking bij de viering van Konings-
dag. ’s Middags staan wij op de markt aan de Molenstraat om sinaasappels te verko-
pen. Graag zien wij u dan bij onze kraam.

Bloemen voor Moederdag
Op 6 en 7 mei komen wij traditiegetrouw weer bij u aan de deur met bloemen voor 
moederdag. Houd hier vast rekening mee en koop bloemen van Euphonia!!!

Nieuws van EUPHONIA

Beste Hemersen,

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het Hèmersfees. 
Dit zal plaatsvinden op 2juli op ons vertrouwde plekje bij de schelp.
In de volgende editie van dit krantje vind u het programma

Met vriendelijke groet comité Hèmersfees.

Hèmersfees 2 juli
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Oranje Comité
We kunnen met velen weer terug kijken op een gezellige en geslaagde toneelavond 
afgelopen 5 maart. Met zijn allen hebben wij genoten van Toneelvereniging Est die 
hun Liefdestombola ten tonele bracht.
En dan komt nu Koningsdag 2016 eraan! Wij van het Oranje Comité hebben er erg 
veel zin in! Koningsdag 2016 zal anders verlopen dan andere jaren, mede doordat 
we van locatie zijn veranderd. Voor de mensen die onze Oranje flyer niet in de 
brievenbus hebben ontvangen, is hier nog eventjes het dagprogramma.

Bij de Muziekschelp
Aubade en ballonnenwedstrijd 10:30 uur – 11:00 uur
Optocht met muziek van Euphonia 11:00 uur – 12:00 uur
** het thema van de optocht dit jaar is: “Een frisse wind door Ophemert”**

Vanaf 14:00 uur is er van alles te zien en te doen op de Weide van de Historische 
Tractoren Club Ophemert aan de Molenstraat. 
We hebben de Koningsmarkt met oa de heerlijke sinaasappels van Euphonia maar 
ook leuke kramen met kleding, leuke decoraties voor in huis, sieraden, bloemen en 
nog veel meer!!
Daarnaast is er dit jaar voor de kinderen een kleedjesmarkt. Kinderen mogen zelf een 
kleedje meenemen en daarop hun spulletjes verkopen.

Voor de kinderen zijn er uiteraard ook weer diverse attracties. De Koningsmarkt en 
kleedjesmarkt is van 14:00 - 18:00 uur.

De Vrouwen van Nu verzorgen ook dit jaar weer het gezellige terras!

Bij genoeg aanmeldingen zal er tussen 17:00 -18:00 uur een touwtrekwedstrijd 
gehouden worden. En tot slot is er de bekende BBQ voor alle inwoners van Ophemert 
en Zennewijnen! Deze keer wordt de BBQ deels verzorgd door Barjan Hooijer die met 
zijn Smoker voor extra lekker BBQ vlees komt zorgen!

Met zijn allen willen we er weer een gezellig en bruisend dorpsfeest van maken voor 
jong en oud! Duimt U mee voor goed weer?

Namens het Oranje Comité Ophemert,
Jurgen van Laviere, Paul Sterk, Annemiek van Lith, Diantha van Dam, Maroesja Punt

Graag het verzoek om langs de route van de optocht, 
geen auto’s op straat te parkeren..

Route: Goossen Janssenstraat – Dorpstraat – Dreef – Weverstraat – Kapelstraat – M. 
van Lijndenlaan – Hamaritilaan - A Mackaystraat - R van Haeftenlaan – Hamaritilaan – 
M.van Lijndenlaan – Kapelstraat – Peperstraat.
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NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

Geslaagde NLdoet-dag  
Met ruim 20 vrijwilligers hebben we op 12 maart de 
handen uit de mouwen gestoken bij de Torenhof. We 
hebben heel wat klussen geklaard. Er is onder andere 
geschilderd, getimmerd en schoongemaakt. Verder is 
het terrein opgeknapt.

Halverwege de ochtend was er koffie of thee met 
gebak voor de klussers.

Twee dames hadden lekkere soep gekookt voor de 
lunch. Ook waren er belegde broodjes en 
krentenbollen. Iedereen liet het zich goed smaken. 

’s Middags kwam Hetty van Oord van Welzijn Neerijnen een kijkje nemen. Zij bracht 
heerlijke koeken mee voor bij de koffie.

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor de medewerking!!!!

Sponsors 
Bakkerij Bas van Ooijen, Flora Nova, Schildersbedrijf Gebr. Vos en Tieke Reijnen,
Nogmaals bedankt voor de sponsoring.

Wij kunnen terugzien 
op een gezellige en 
goed geslaagde dag.
Op onze website, 
www.torenhofophe-
mert.nl, kunt u meer 
foto’s zien van onze 
klusdag.  

Graag tot ziens in de Torenhof.
Het bestuur



- 21 -

NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

Geslaagde NLdoet-dag  
Met ruim 20 vrijwilligers hebben we op 12 maart de 
handen uit de mouwen gestoken bij de Torenhof. We 
hebben heel wat klussen geklaard. Er is onder andere 
geschilderd, getimmerd en schoongemaakt. Verder is 
het terrein opgeknapt.

Halverwege de ochtend was er koffie of thee met 
gebak voor de klussers.

Twee dames hadden lekkere soep gekookt voor de 
lunch. Ook waren er belegde broodjes en 
krentenbollen. Iedereen liet het zich goed smaken. 

’s Middags kwam Hetty van Oord van Welzijn Neerijnen een kijkje nemen. Zij bracht 
heerlijke koeken mee voor bij de koffie.

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor de medewerking!!!!

Sponsors 
Bakkerij Bas van Ooijen, Flora Nova, Schildersbedrijf Gebr. Vos en Tieke Reijnen,
Nogmaals bedankt voor de sponsoring.

Wij kunnen terugzien 
op een gezellige en 
goed geslaagde dag.
Op onze website, 
www.torenhofophe-
mert.nl, kunt u meer 
foto’s zien van onze 
klusdag.  

Graag tot ziens in de Torenhof.
Het bestuur



- 23 -

mijn “tijdverdrijf”

In het vorige krantje schreef ik over mijn “verre verleden”,
waarmee ik bezig ben tot op de dag van heden :
In mijn geboorteplaats Oudewater laten ze me niet meer “los”, maar daarop ben ik 
best wel trots!
Was het de website-beheerder die mijn verhalen op 2 blogs vermeldde,
op 16 maart was het een radio-verslaggeefster die mij belde .
Zij wilde mij interviewen over de Oudewaterse Radio Distributie Onderneming van 
mijn vader
kortweg : O.R.D.O , dus verklaarde ik dat aan haar en de luisteraars nader:
In één kamer in ons huis aan de wand was een grote schakelkast,
wat met allerlei knoppen en ‘’hendels” een ontvangst- en verzendcentrale was
en op het dak stond voor zender Lopik een grote mast.
De “ethergolven”  straalden daarheen via grote lantaarnpalen met porseleinen kopjes,
en in de huiskamer draaiden de mensen voor het geluid aan de luidspreker-knopjes!
De klanten huurden een luidspreker thuis en ontvingen zo Hilversum 1 en 2 aan huis!
Soms werd de huur aan de deur betaald, soms ook door mijn vader bij hen 
opgehaald..
een verzoekplaatje aanvragen kon ook eens per week, zodat Pa wel een disk-jockey 
leek.
Die uitleg heb ik dus aan die verslaggeefster en haar luisteraars  gegeven,
het is bij een kwartiertje radio-praten gebleven.
Maar de website-beheerder heeft óók op mijn blog vermeld, wat ik aan die vrouw 
heb verteld.
Inmiddels heeft Aad ook om nog eens een andere foto gevraagd om te plaatsen
en dat deed hij dan deze week ten laatste!
Als jullie mij daar met Pansjo op de foto willen zien “prijken”
moet je maar weer op Oudewater.net / blog gaan kijken.
Mensen zonder computer zullen het helaas niet kunnen vinden,
hoogstens vragen aan familieleden of vrinden.
Omdat ik op deze manier in Oudewater steeds “in de running “ blijf,
Is dat voor mij een aardig en aangenaam “tijdverdrijf” ! :)

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Er is weer heel wat nieuws te vertellen over de Vrouwen van Nu.

Op 29 februari was er een hele informatieve avond over de nieuwe verkeersregels, 
met veel humor verteld door dhr. Jan van Zanten van Veilig Verkeer Nederland.

De jaarlijkse ringavond was op 16 maart in Gameren in zaal Gambora. Twee dames 
die zich Jong Belegen noemen verrasten ons met heel herkenbare situaties uit het 
dagelijks leven, we hebben veel gelachen deze avond.

Een Paasstukje maken was de volgende activiteit op 21 maart, dit keer in het Huis 
opHemert; Jenny en Bertha Scheurwater zorgden ervoor dat iedereen met een 
gezellig stukje naar huis ging.
 
De volgende avond is op 25 april, deze avond wordt verzorgd door een 
eendagsbestuur.
Op Koningsdag zullen we met het Oranjeterras aanwezig zijn! Komt U ook?

Hier is nog de samenstelling en de taakverdeling van het bestuur: 
- Voorzitter:  Agnes Damen
- Secretariaat:  Gerrie van Lit en Jenny Scheurwater
- Penningmeester:  Diny Hol
- Lid:  Hermien Hooijer

 Tot een volgende keer!
 Het bestuur.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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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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“De vrijheid omarmd”
4 mei, dodenherdenking
Ook dit jaar willen wij stil staan bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en 
zullen hier bij het monument in Ophemert, wat zich onder de Kerktoren van de St. 
Maartenskerk bevindt, stil staan. Het thema van dit jaar is: “De vrijheid omarmd” 

Het programma voor 4 mei willen we als volgt indelen:
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in de Kerk, 
en is er gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken, voor wie wil
19.50 uur aanvang Herdenking
20.00 uur 2 minuten stilte

Vervolgens zullen er een paar lezingen zijn door o.a. Dhr. Koos Gelens, hij heeft veel 
kennis over oud-Ophemert en zal ons mee nemen in de oorlogsjaren en wat dit voor 
Ophemert heeft betekend. 
Het geheel zal afgewisseld met muziek van Bert van de Brink en Erna en Jan Jansen. 
Aansluitend een bloemlegging onder de toren, bij het monument. 
Als afsluiting willen we graag nog een kopje koffie of thee met elkaar drinken en is er 
de mogelijkheid om nog even na te praten met elkaar. 
 
Mocht u een bijdrage willen leveren aan deze bijeenkomst of meer informatie willen, 
kunt u contact opnemen met:
Tonny Vermeulen, tel. 0344-651264 of Tieke Reijnen tel. 06-55755793

Het is weer lente, dan begint het B.H.T.C. buiten seizoen weer. De woensdag voor 
Koningsdag hopen we dat groep 4 van de Basisschool de aardappelen weer mee 
komt poten. Het graan en de voederbieten worden weer gezaaid. Dit allemaal weer 
voor de oogstdag op 20 augustus.

We rijden en werken dit jaar ook mee met Koningsdag in Ophemert en Wadenoyen.
Ook zijn we te zien in Opijnen met jaarmarkt en optocht. Door alle drukte en 
evenementen in de omgeving hebben we besloten de keientrek te verzetten naar 
zaterdag 3 september om 10:00 uur in de Molenstraat.

2de Pinksterdag zijn we Natuurlijk weer op de Bol in Varik met als thema “Xtreme 
Machines”. U bent van harte welkom op de Bol en op het terrein in de Molenstraat.

    Tot Ziens B.H.T.C. 

De Betuwse Historische 
    Tractoren Club
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“Zendense Merckt”

Beste mensen,

Hierbij meer informatie over de Zendense Merckt die 
we op zaterdag 28 mei 2016 organiseren. Alle opbrengst is voor het goede doel: 
onderhoud van het buurthuis en activiteiten van de vereniging.

Praktische informatie kramen:
Prijzen:
* tafel voor leden: € 7,50
* tafel voor niet-leden: € 10,-
* grondplek kids per 2 m2 : € 5,-
 Tijden:
* Zendense Merckt is van 12.00-17.00 uur
* Tafels en grondplekken inrichten kan vanaf 10.30 uur
* Auto’s dienen voor 11.30 uur van het terrein af te zijn!
* Opruimen en afbreken van de kraam of plek: ná 17.00 uur, dan kunnen de auto’s 
ook weer het terrein op
De kosten dienen vóóraf betaald te worden bij één van de organisatie. 
Dit kan ook altijd op vrijdagavond in het buurthuis. Opgeven kan vóór 20 mei, bij 
voorkeur per email, voorzien van naam en telefoonnummer: 
Merckt.Zennewijnen@gmail.com

Met vriendelijke groet, 
Buurtvereniging Zennewijnen (Tieke, Danielle, Annette, Marita)
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we op zaterdag 28 mei 2016 organiseren. Alle opbrengst is voor het goede doel: 
onderhoud van het buurthuis en activiteiten van de vereniging.

Praktische informatie kramen:
Prijzen:
* tafel voor leden: € 7,50
* tafel voor niet-leden: € 10,-
* grondplek kids per 2 m2 : € 5,-
 Tijden:
* Zendense Merckt is van 12.00-17.00 uur
* Tafels en grondplekken inrichten kan vanaf 10.30 uur
* Auto’s dienen voor 11.30 uur van het terrein af te zijn!
* Opruimen en afbreken van de kraam of plek: ná 17.00 uur, dan kunnen de auto’s 
ook weer het terrein op
De kosten dienen vóóraf betaald te worden bij één van de organisatie. 
Dit kan ook altijd op vrijdagavond in het buurthuis. Opgeven kan vóór 20 mei, bij 
voorkeur per email, voorzien van naam en telefoonnummer: 
Merckt.Zennewijnen@gmail.com

Met vriendelijke groet, 
Buurtvereniging Zennewijnen (Tieke, Danielle, Annette, Marita)
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Openluchtdienst Kasteel Ophemert
Uitnodiging aan alle geïnteresseerden!
 
Op zondag  26 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 zesde 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 van de 
Zondagsschool wordt een apart programma georganiseerd op het kasteel.
Ook is er oppas voor de hele kleintjes!
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  onder 
leiding van dirigent Jaap Stam. En organist Bert van de Brink. Dominee Annemieke 
de Bruijn - Messelink zal de dienst voorgaan.
 
Na afloop van de dienst willen we nog met een ieder, onder de muzikale klanken van 
Euphonia nog koffie drinken met wat lekkers. Om nog even na te praten!!!!!
 
Iedereen is van harte welkom!!!
Voor meer informatie bel 0344 - 651264 of  www.stmaartenskerkophemert.nl

Heeft U bruikbare spullen die U kwijt wilt voor de Vaderdagmarkt, dan kunt u deze 
iedere zaterdagmorgen tussen 11.00 uur en 12.00 uur inleveren in de voormalige 
bibliotheek, achter de Torenhof aan de Weverstraat 3  in Ophemert. Daar zal iemand 
aanwezig zijn om U te helpen. Hiermee komt de maandelijkse openstelling bij Fam.
Schelling in Zennewijnen te vervallen.

namens de Vaderdagmarkt cie.

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT
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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

- 35 -
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Richting het einde van het seizoen
De competitie is in volle gang. Het laatste competitieweekend is het 2de weekend in 
mei en dan beginnen de seizoeneindehappenings.
Houd dus je mail in de gaten.

Het is nog te vroeg om de kampioenen te kunnen voorspellen, maar er doen zeker 
nog 4 teams mee voor het kampioenschap en natuurlijk veel subtoppers!

Algemene Ledenvergadering
De ALV is op 29 februari geweest met een redelijk goede opkomst van 28 man/
vrouw. 
De ontwikkelingen bij de senioren en jeugd zijn doorgesproken, waarbij Piet Verbeek 
bedankt is voor zijn inzet het huidige seizoen bij de senioren.
De plannen voor de toekomst zijn aan de orde geweest en de financiële 
verslaglegging is goedgekeurd.
Het voorstel voor de nieuwe contributiestructuur is aangenomen. We gaan dus 
volgend jaar in januari en februari meer de zaal in en het contributieverschil wordt 
kleiner bij sommige leeftijdscategorieën t.o.v. verenigingen in de buurt. 
Peter Vastenhout werd als nieuw (extra) bestuurslid voorgesteld en onder applaus 
werd het akkoord door de vergadering gegeven.

Pupil van de week

 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Wil je ook de VIP-behandeling en een thuiswedstrijd 
van het 1ste openen? 

Mail naar activiteiten@vvophemert.nl of geef het door 
aan Roelanda Lagerweij.

Het nieuwe seizoen
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al begonnen. 

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.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
We zijn altijd op zoek naar sponsors. 
Bedrijven die de sportiviteit in Ophemert zichtbaar willen steunen. 
Voor volgend seizoen staan er al een aantal wensen op de planning.
Wilt u met uw bedrijf zichtbaar zijn in Ophemert en omstreken? Laat ons dat dan 
weten via info@vvophemert.nl!

Deze keer willen we ook Martin van Eck bedanken van de gelijknamige 
Handelsonderneming. Hij heeft onze geluidsinstallatie weer helemaal tip-top in orde 
gebracht.

V.V.OPHEMERT
VERVOLG
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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  ]
- 43 -

En daar is de foto dan eindelijk!

Het 1ste heren team heeft van aggreko nieuwe tenues en tassen gekregen. Heel 
hartelijk bedankt!

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX

12 maart is de jeugd oliebollen 
gaan venten en ze hebben het weer 
prima gedaan! 
Van de kleinste, tot de grootste 
jeugd zijn ze op pad geweest. 
Of zou het aan onze mooie meiden 
liggen?

Dank jullie wel, AC, jeugd en 
begeleiders! En natuurlijk Bakker 
Bas!

V.V.OPHEMERT
VERVOLG
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Arjenne de Kruif

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

- 45 -

De welverdiende rust voor de AC is hiermee weer tot een einde gekomen. Houd 
daarom vooral de mail in de gaten!

Vrijdag 15 april is de sponsorloop met als doel de festiviteiten voor het 50 jarig 
Jubileum van de vereniging het volgende jaar.
In het weekend van 11/12 juni staat het Tentenkamp voor de mini’s t/m de E gepland, 
onder leiding van Peter Vastenhout en Michel Bal, dank jullie wel heren!
De teams vanaf de D krijgen weer budget om een hun eigen einde seizoensactiviteit 
te organiseren. Plan indienen op info@vvophemert.nl.

Kijk voor de activiteiten agenda op onze website! 

Wisten jullie dat….
• Hans na elke trainings- en wedstrijddag de losse plaggen weer terug legt?

• Dat ook dit jaar aan het einde van het seizoen in juni, de Grote Schoonmaak 
gepland wordt?

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 of bel 651484

V.V.OPHEMERT
VERVOLG
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Bericht van de jeugdcommissie Tennisvereniging Ophemert
Het seizoen is weer begonnen! De competitie voor de 
Worldtour is gestart en we hebben 6 enthousiaste deelnemers. Inmiddels zijn de 
eerste wedstrijden gespeeld en onze tennissers hebben al laten zien wat ze in huis 
hebben! We kunnen zien dat de winterlessen bijdragen om weer goed van start te 
gaan in het nieuwe seizoen. 

Op 30 maart hebben de jeugdleden tot 12 jaar de Neerijnencup 2016 gespeeld, 
samen met de jeugdleden van de tennisverenigingen in de Gemeente Neerijnen. Een 
mooie opkomst en wederom een geslaagd evenement. We gaan uiteraard verder 
met de uitwisseling die we vorig jaar zijn gestart! 

Op 4 april is de slagvaardigheid weer begonnen. Tijdens slagvaardigheid wordt 
door een aantal ouderen jeugdleden op speelse wijze geoefend met de kinderen 
die nog op de basisschool zitten. Als tennisvereniging vinden we het belangrijk dat 
deze jongste leden een goede basis krijgen en kunnen de kinderen die lid zijn gratis 
deelnemen. Deze keer hebben we weer 8 trainingen gepland in de maanden april, 
mei en juni. Mocht je interesse hebben om lid te worden, kom dan eens kijken op 
maandagmiddag om 16 uur op het tennisveld. Voor de exacte data kijk even op onze 
website: www.tvophemert.nl onder het kopje Jeugd- Slagvaardigheid.

Op 20 juni sluiten we de slagvaardigheid weer af met de clubkampioenschappen!

Op 22 mei organiseren we een reünie voor iedereen die ooit heeft deelgenomen aan 
de jeugdcompetitie en die nu ouder is dan 12 jaar. Reserveer deze datum dus alvast 
in je agenda!

TVO Jeugdcommissie 
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Ook in juni en juli hebben we alweer een aantal leuk evenementen gepland:
• 17 juni: 12+ Clubkampioenschappen
• 26 juni: Worldtour competitie in Ophemert; aanvang 9.30 uur
• 1 juli: Activiteit voor de Jeugd 12+ 
• 2 juli: Ouder-Kind toernooi jeugd tot 12 (basisschool)

Een goede basis voor tennissen leg je als jeugdspeler. Onze tennisvereniging 
werkt samen met Tennisschool FIT. Tennislerares Sigrid Bruel geeft op dinsdag en 
zaterdag les in Ophemert. Speciaal voor de jeugd is het Tenniskids-programma 
ontwikkeld, waarmee de kinderen niet alleen leren omgaan met het racket, maar 
zich ook ontwikkelen in hun algehele coördinatie en sportbewustzijn. De indeling is 
afgestemd op leeftijd en mogelijkheden. 

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 een van onze activiteiten. 

TVO Jeugdcommissie  - vervolg 

Voor uitgave 4 - 2016 is dat:  10-11-12 juni
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

De verspreiding van ‘t Hèmers Krantje is al lang in handen van een professioneel 
bedrijf uit Gorinchem. Niet elke uitgave gaf problemen maar 1 of 2 dorpsgenoten 
waren er altijd wel die ‘t Hèmers Krantje niet hadden ontvangen. Heel vervelend 
maar dan hadden we nog wel een exemplaar voor hen en konden we dat oplossen. 
Alleen met de verspreiding van ‘t Hèmers Krantje nr2.  was het niet geleverde deel 
ENORM en hebben zij ons, en dus jullie in de steek gelaten. De fout werd bevestigd 
maar een oplossing bleef achterwege. Wij, de redactie van ‘t Hèmers Krantje zagen 
ons dan ook genoodzaakt hierop actie te ondernemen.
Een oplossing is dan meestal dichterbij. Een dorpsgenoot heeft aangeboden de 
uitgave van ‘t Hèmers Krantje rond te brengen en bij u in de  brievenbus te gooien.

de redactie van ‘t Hèmers Krantje

Verspreiding krantje nr.2
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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

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, april 2016

        ____________ 

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 


