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Beleef het aan de Waal

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

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

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

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27
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3Mei 2017
Jaargang 11, uitgave

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

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

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

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

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

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

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

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

Ik wil u een geheimpje verklappen: in april ben ik jarig. Nou gaf ik er de laatste jaren 
dat de kinderen groter werden niet meer zoveel om. Een kroonjaar alla; ik vierde het 
net zo lief met een uitstapje met het gezin. Maar sinds we hier wonen…. Nu wil ik 
deze prachtige periode van het jaar delen met allen die me dierbaar zijn. Komt dat 
zien en dan intussen ook nog een taartje en een drankje verorberen. Dan voel ik me 
zo feestelijk jarig en ben ik zo trots dat we hier nu wonen.
Het is wel spannend of en wat er bloeien zal met mijn verjaardag. Dat verschilt per 
jaar ontdekken we nu. Dat is voor de organisatie van de bloesemtochten natuurlijk 
nog spannender.

Dankzij het vroege bijna zomerse begin van de lente dit jaar barstte de bloesem heel 
snel los. Heeft u ook zo verrast gekeken naar hoe de Dreef van de ene op de andere 
dag helemaal wit was getoverd? Zulke jonge nieuwe boompjes die zo uitbundig 
meteen de lente vieren. Wij verbeelden ons te weten dat het pruimen zijn. En al 
snel volgden de peren. Op die hele warme zondag zagen we een soort in één dag 
openspringen. De kersen en appels hadden ook zo’n haast dit jaar. 
En toen werd het fris, toen begon het te vriezen en flink ook. Wat zal de schade 
zijn? Wat we er nu aan zien is dat we wel veel langer plezier hebben van de latere 
bloesems. Ze worden als het waren geconserveerd. Duimen dus dat er straks weer 
mooi en lekker fruit aan komt.

Zeker weten dat er meer Hèmersen jarig zijn in deze bloesemtijd. Benieuwd of zij 
daar net zo blij mee zijn als ik. 

Een vrolijke lentegroet van een genietende en duimende Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer
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Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: pedicureroelien@upcmail.nl

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Hallo allemaal!!!

Wat hebben we gedaan?

24 maart Dropping
13 groepjes met kinderen zijn gedropt voor een spannende tocht met leuke 
opdrachten door het hele dorp heen.
Eenmaal terug moest de fles met verzamelde objecten en het rauwe ei ingeleverd 
worden en de woordpuzzel nog opgelost. 2 eieren hebben de overtocht niet 
overleefd, maar bijna iedereen vond de juiste zin. Heel erg knap allemaal!
Alle foto’s kun je vinden op facebook.

 
5 april Paasknutsel en eieren zoeken
Het was supergezellig en weer lekker druk. De kinderen hebben allemaal een heel 
mooi paasmandje gemaakt om de paaseitjes in te kunnen verzamelen. Met dank aan 
de handige moeders die geholpen hebben en natuurlijk onze eigen Paashaas.
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Ook van het knutselen kun je alle foto’s op facebook vinden. 

Wat gaan we de komende tijd doen?

Woensdag 7 juni Sport en Spelmiddag op het Sportveld
Met zonnig weer of met regenachtig weer, dit is altijd sportief en gezellig! Er komen 
nog tijdig briefjes en mailtjes en we hebben natuurlijk weer een hele hoop hulp 
nodig!

Opgeven per mail
Woon je in Ophemert (of vlak bij) en zit je niet op school in Ophemert, dan kun je de 
uitnodigingen voor de activiteiten van de Jeugdsoos ook in je mailbox ontvangen.
Stuur een mailtje naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

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

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

Jeugdsoos Ophemert  - VERVOLG
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UITNODIGING AAN ALLE GEINTERESSEERDEN.

Op zondag 25 juni aanstaande om 10.00 uur is er een openluchtdienst op het 
Kasteel van Ophemert. De dienst wordt georganiseerd door de PKN gemeente van 
Ophemert en Zennewijnen. Dit jaar hebben we als gast onze buurgemeente VARIK 
EN HEESSELT uitgenodigd. Het is heel fijn om deze samen werking te doen.

Na een succesvolle dienst van voorgaande jaren, 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 of in de prachtige tuin.
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 pianist/
organist Bert van de Brink.
Ds. Annemieke de Bruijn - Messelink, predikant van Ophemert en Zennewijnen zal de 
dienst voor gaan.

Na de dienst is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het Kasteelplein, 
met koffie en wat lekkers.

De muzikanten “Euphionia” zullen dan een klein concert verzorgen.

Een ieder is van harte welkom.
Voor meer informatie bel 0344 651264 of mailadres: vermeulen-wild@hotmail.com 

Openluchtdienst Kasteel Ophemert
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Het is bijna zomer, weer heerlijke lange dagen dus.
Kom eens bij ons eten in Huis Op Hemert. We hebben een gezellige locatie en het 
eten smaakt voortreffelijk. Restaurette “kom d’’r in” is elke maand open op de 3e 
woensdag van de maand. Om 11 uur staat de koffie weer klaar en kunt u gezellig 
aanschuiven voor het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. 
Of een spelletje kaarten of rummiecup.

Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15 het 3-gangen diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 11,00 

Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55jaar
zijn van harte welkom

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.
Welzijn Neerijnen Tel.04118-652371
U bent van harte welkom

Concert Mark Wilkinson
  in Ophemert 16-7 a.s.

Het betreft de aankondiging van een concert van de Australische singer-songwriter 
Mark Wilkinson bij ons in de tuin/deel (afhankelijk van ‘t weer). Er zijn in totaal 50 
kaarten beschikbaar waarvan al een deel is verkocht.

De kaartverkoop loopt geheel via Mark, wij bieden alleen de locatie aan.
Onderstaand een aantal links naar poster, promotiemateriaal en kaartverkoop. 
Hopelijk kun je hier iets mee. Natuurlijk ben ik van harte bereid om vragen te 
beantwoorden. 

Omdat het een besloten concert is wordt het adres alleen doorgegeven aan 
diegenen die een kaartje gekocht hebben, dat is uiterlijk 2 dagen voor het concert. 

Janneke Kamp-van Kleven
06-53677558

https://www.markwilkinsonmusic.com/the-road-home-netherlands-jul-16-2017
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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  ]
- 17 -

Beste allemaal,

Beste 60 + mensen uit Ophemert en omstreken.
Het SOOS – seizoen 2016 – 2017 zit er al op wanneer u dit leest. We hebben een leuk 
seizoen gehad, met veel belangstellenden. Wij zijn dan ook erg blij met die goede 
opkomst elke maand weer.

Op maandag 3 april werd de nieuwe zomermode van modezaak LY – AN geshowd in 
de Torenhof. Heel draagbare kleding voor de oudere en jongere dames. Speciaal voor 
deze modeshow  waren er ook nog twee jongere dames, 60 -, uitgenodigd om mee 
te lopen, zodat we een goede indruk kregen van de kleding die bij LY – AN te koop is.

Passen was helaas niet mogelijk, omdat er dan een hele kledingverhuizing moest 
plaatsvinden van Maurik naar Ophemert en weer terug. Teveel werk voor een 
middag.  En de volgende dag was de winkel natuurlijk weer gewoon open en moest 
alles weer op de goede plaats hangen. De aanwezige dames en heren wisten het 
geshowde wel te waarderen, het is natuurlijk ook heel leuk om te zien hoe deze 
kleding staat bij mensen die je kent.  De dames  Evie, Mien, Teuntje, Ina, Hennie, 
Adrie, Ira, Riet, Bertha en Tunny lieten zich steeds in een andere outfit bewonderen.  
De mannequins kregen na afloop een mooie roos en ook de lady-speaker en 
Nanda, die achter de schermen hielp met het omkleden, werden niet vergeten. Alle 
aanwezigen kregen een tegoedbon, te besteden in de winkel te Maurik. Bij deze 
winkel kunt u ook terecht voor dameslingerie en herenondergoed. Parkeren kan vlak 
voor de winkel. Dus…  wat let u?! Het was een erg leuke middag.

Het seizoen hebben we afgesloten met een uitgebreide koffietafel. Gezellig en 
lekker!  Niek van Eldijk nam ons weer mee naar Ommeren , waar we vorig jaar het 
60-jarig jubileum uitje hadden, met een leuk film/fotoverslag.  En het geheel werd 
opgeluisterd met vrolijke accordeonklanken. Wat gaat een jaar toch snel voorbij!!

Het bestuur is nu bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2017 – 2018. In het 
volgende krantje zal ik daar meer over schrijven. In ieder geval zal ik de juiste data 
doorgeven, die kunt u dan alvast in uw agenda schrijven of op de kalender zetten.
In de zomer krijgen de leden natuurlijk het programmaboekje waar alles precies in 
wordt vermeld. 

Heeft u ook belangstelling? U bent altijd van harte welkom op de 60+ SOOS - 
middagen in de Torenhof. Als het nodig is kunt u opgehaald en thuisgebracht 
worden.

Voor informatie of voor de haal-en brengdienst kunt u bellen naar Evie tel. 651266, of 
naar Bertha tel. 652539 of naar Riet, onze voorzitter, tel. 652003.
Wij wensen u allen een fijne, zonnige lente en tot ziens.
Een hartelijke groet van Riet, Bertha, Evie, Fietje, Hennie en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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seizoen gehad, met veel belangstellenden. Wij zijn dan ook erg blij met die goede 
opkomst elke maand weer.

Op maandag 3 april werd de nieuwe zomermode van modezaak LY – AN geshowd in 
de Torenhof. Heel draagbare kleding voor de oudere en jongere dames. Speciaal voor 
deze modeshow  waren er ook nog twee jongere dames, 60 -, uitgenodigd om mee 
te lopen, zodat we een goede indruk kregen van de kleding die bij LY – AN te koop is.

Passen was helaas niet mogelijk, omdat er dan een hele kledingverhuizing moest 
plaatsvinden van Maurik naar Ophemert en weer terug. Teveel werk voor een 
middag.  En de volgende dag was de winkel natuurlijk weer gewoon open en moest 
alles weer op de goede plaats hangen. De aanwezige dames en heren wisten het 
geshowde wel te waarderen, het is natuurlijk ook heel leuk om te zien hoe deze 
kleding staat bij mensen die je kent.  De dames  Evie, Mien, Teuntje, Ina, Hennie, 
Adrie, Ira, Riet, Bertha en Tunny lieten zich steeds in een andere outfit bewonderen.  
De mannequins kregen na afloop een mooie roos en ook de lady-speaker en 
Nanda, die achter de schermen hielp met het omkleden, werden niet vergeten. Alle 
aanwezigen kregen een tegoedbon, te besteden in de winkel te Maurik. Bij deze 
winkel kunt u ook terecht voor dameslingerie en herenondergoed. Parkeren kan vlak 
voor de winkel. Dus…  wat let u?! Het was een erg leuke middag.

Het seizoen hebben we afgesloten met een uitgebreide koffietafel. Gezellig en 
lekker!  Niek van Eldijk nam ons weer mee naar Ommeren , waar we vorig jaar het 
60-jarig jubileum uitje hadden, met een leuk film/fotoverslag.  En het geheel werd 
opgeluisterd met vrolijke accordeonklanken. Wat gaat een jaar toch snel voorbij!!

Het bestuur is nu bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2017 – 2018. In het 
volgende krantje zal ik daar meer over schrijven. In ieder geval zal ik de juiste data 
doorgeven, die kunt u dan alvast in uw agenda schrijven of op de kalender zetten.
In de zomer krijgen de leden natuurlijk het programmaboekje waar alles precies in 
wordt vermeld. 

Heeft u ook belangstelling? U bent altijd van harte welkom op de 60+ SOOS - 
middagen in de Torenhof. Als het nodig is kunt u opgehaald en thuisgebracht 
worden.

Voor informatie of voor de haal-en brengdienst kunt u bellen naar Evie tel. 651266, of 
naar Bertha tel. 652539 of naar Riet, onze voorzitter, tel. 652003.
Wij wensen u allen een fijne, zonnige lente en tot ziens.
Een hartelijke groet van Riet, Bertha, Evie, Fietje, Hennie en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT



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

info@jonaselectro.nl
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“ OORSPRONG ”
Vanuit mijn geboorteplaats Oudewater ben ik in 1950 naar Ophemert gekomen,
Ik werd n.l. bij de WALKO veevoederfabriek als steno-typiste aangenomen .
Dirk van der Wal was daar directeur, mijn 1ste “kosthuis” was vlak naast de deur,
want dat was bij bakker van den Bergh op een kamer boven de bakkerij,
dat was dus ( zonder bezit van een fiets) heel handig voor mij!

De “moestuin” van v.d. Bergh lag vlak naast het fabrieks-terrein
en dat vond vooral Nol v.d. Bergh heel fijn.
Hij was n.l. al snel zéér geïnteresseerd in dat meisje uit “de stad”,
dat trouwens ook wel een oogje op die leuke populaire vrijgezel had !
 Hij nam mij soms mee naar de film, buiten weten van zijn “moe” ,
ik ging dan n.l. zo genaamd naar kennissen ( familie van IJzeren ) toe.
Waar hij mij met zijn mooie zwarte auto dan ophaalde,
want in Varik, een dorpje verderop, had hij een klant, die betaalde,
die had gebeld ,want wilde ook naar de film en had die taxi besteld ! 
OOK nam hij mij soms mee om door de bloeiende Betuwe te toeren,
Ik keek mijn ogen uit naar die bomen met prachtige “bloesemsnoeren”.
OP kantoor bij de WALKO had ik het best naar mijn zin en op een dag
was het Hansje v.d. Wal ( 5 jarig zoontje ) die mij een grote aardbei bracht,
die had Nol aan hem gegeven met de boodschap die aan mij door te geven :)
Van de kamer bij de bakker werd ik echter al snel “geloosd”,
omdat Nol zijn moeder mij niet als “schoondochter” verkoos.
Dirk v.d.Wal trok zich mijn lot aan en is met me naar fam. v.Heerewaarden gegaan
Bij Wout en Diny kreeg ik “kost en inwoning” in hun kleine boerderij,
maar helaas was die tijd ook weer snel voorbij,
Moe v.d.Bergh waarschuwde mijn Pa , zijn dochter zat haar zoon Nol achterna!
Mijn Vader haalde me terug naar Oudewater, maar 1 jaar later toen ik 21 was.....
en steeds het contact met Nol gebleven was, zijn we getrouwd (44 jaar gebleven)
Dus de WALKO is “de oorsprong” van mijn “Betuwse leven” !!!
Een fijne lente toegewenst , groetjes, 
  Editha v.d.Bergh-Hörmann + pootje van Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Wanneer U dit stukje leest is het alweer de mooie maand mei. In het vorige krantje 
kon U lezen dat Janny van Leeuwen al 50 jaar lid was van Vrouwen van Nu, iets wat 
niet zo vaak gebeurt. Kort daarna werd ze ziek en overleed ze, 82 jaar oud. Janny was 
een trouw en betrokken lid, velen zullen haar ongetwijfeld kennen van de Rabobank 
in ons dorp, op de afdelingsavonden blijft een stoel leeg, we zullen haar missen.
Op dinsdag 28 maart kwam Rob Jansen naar ons toe, hij werkt bij de politie en woont 
in Ophemert. We hebben hem het hemd van het lijf gevraagd over allerlei dingen 
betreffende veiligheid in en om huis en Rob wist wel een antwoord of kon een advies 
geven.
De laatste dag van maart gingen we een kijkje nemen in de molen van Geldermalsen, 
waar Bertus van Zijderveld ons van alles kon uitleggen. Ook allerlei soorten meel 
zijn er te koop. Daarna nog even naar het nieuwe kulturhus De Pluk waar we thee en 
koffie dronken en een rondleiding kregen. Heel interessant.
Onze volgende afdelingsavond op 24 april wordt verzorgd door een 1-dagsbestuur, 
dat wordt altijd weer een verrassing. En die verassing was een heerlijk stuk taart bij 
de koffie ( vanwege de verjaardag van Coba Mol) en een hele interessante presentatie 
door Wiegert Steen over vleermuizen. Wist U dat ze kunnen overwinteren in forten en 
spouwmuren, dat er heel veel soorten vleermuizen zijn en dat ze 2x per jaar geteld 
worden? Nog meer weten? Kijk Dan eens op de site van Liniewacht.
Dan wordt er hard gewerkt om het Oranjeterras weer te laten slagen , op 16 mei 
komen heel veel mensen uit de hele provincie hier een rondje fietsen en dan op 31 
mei sluiten we het seizoen af met een lunch bij ‘De Hoenderik’ in Tricht en we zijn 
natuurlijk aan het nadenken over een mooi programma voor het seizoen 2017-2018. 
Onze eerste bijeenkomst is op 30 augustus

Van harte welkom om eens een avond te komen kijken!! 
Gelezen:  Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet.
 
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer.
Lien, Gerrie, Jenny, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com
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Jaarlijkse uitvoering 
Op 25 maart was onze jaarlijkse uitvoering. Het was een 
geslaagde avond, waarbij we ook optredens zagen van de 
leerlingen. Prima gedaan allemaal!
Wij willen nog de sponsors bedanken, die prijzen voor de verloting beschikbaar 
hebben gesteld. Dit zijn:
Pedicurepraktijk Sandy’s Voetzorg  Paul Stap, Aardappels – Groente – Fruit
Bloemenkwekerij Van de Westering, Varik M.P. Buitelaar, Bloemen en Planten
Fruitsorteerbedrijf Van Eldik  Geerjan’s Haarmode
Autobedrijf Willekes   Electro World Ton
Bakker Bas van Ooijen

Donateurs
We bedanken alle donateurs die de bijdrage voor 2017 hebben betaald. Mocht u 
nog niet hebben betaald, wilt u het te betalen bedrag dan overmaken op ons bank-
rekeningnummer NL87 RBRB 0789 4183 20

Koningsdag
Koningsdag 27 april zijn we volop in actie geweest. Eerst was de aubade en hebben 
wij in de muziekschelp gespeeld. Tijdens het spelen van Het Wilhelmus werd de vlag 
gehesen. Daarna zijn we op een wagen voorop gegaan in de optocht. 
’s Middags hebben we sinaasappels verkocht om de kas van Euphonia te versterken. 
Alle kopers hartelijk bedankt.

Avondvierdaagse
18 Mei verlenen we in Geldermalsen medewerking bij de avondvierdaagse. Wij zijn 
dan te zien en te horen in het Centrum van Geldermalsen.

Slagwerkgroep
Na de zomervakantie hoopt de slagwerkgroep verder te gaan met een nieuwe 
instructrice, Agnes Loderus.
We willen dan graag ook met een nieuwe groep leerlingen beginnen.
We zoeken daarvoor jongens en meisjes die graag op een trom willen leren 
spelen. Voor informatie of om aan te melden kun je terecht bij Dick van Beest, tele-
foon 0344-651610, e-mailadres dick.van.beest@gmail.com of bij Fred van Leeuwen, 
telefoon 0344-661857, e-mailadres jf2leeuw@planet.nl

Ook bij de harmonie zijn nieuwe leden en leerlingen van harte welkom.

De lessen worden door onze instructrice en door onze dirigent gegeven in ons 
eigen gebouw, Molenstraat 30, Ophemert.

Een muzikale groet,
het bestuur van Euphonia

Nieuws van EUPHONIA
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Na het succes van vorig jaar gaan we weer paling eten. Deze keer geen 
demonstratie maar wel gezellig paling eten. Geserveerd met een koud buffet, 
stokbrood en frietjes.  Voor de kinderen is er een kindermenu: Frietjes met een 
frikadel of kipnuggets en ijs toe.

Prijzen: Kinderen tot 5 jaar gratis. Kinderen t/m 12 jaar €7.50 Volwassenen € 20.00 
De prijzen zijn exclusieve drank!
Ook is er de mogelijkheid om de paling af te halen, hiervoor geld ook dat u zich 
moet opgeven.
De afhaal prijzen zijn €17.50 per pond €33.00 de kilo 
Dit evenement wordt georganiseerd en verzorgd door de activiteitencommissie.

Opgeven kan via mail activiteitenhoh@gmail.com of contact opnemen met
 Petra de Haas 0344-785703 / 06-51560543

“HUIS OP HEMERT”
Hallo Hèmerse

Vaderdagmarkt 2017
We hebben de eerste voorbereidende vergaderingen al gehad.

Dit jaar zal de markt niet de vrijdag voor Vaderdag zijn, maar een week eerder op 9 
juni aanvang 18:00uur. Deze verschuiving is nodig wegens werkzaamheden in de 
Weverstraat.

Mocht u nog bruikbare spullen kwijt willen voor de markt, dan kunt u ze iedere 
zaterdagmorgen van 11:00u tot 12:00u in het schuurtje bij de Torenhof aan de 
Weverstraat in Ophemert inleveren. Er is dan iemand van onze commissie aanwezig.

 Dus schrijft u de datum, 9 juni, alvast in uw agenda!
Wij van onze kant zijn vol goede moed. U komt toch ook?
We zien u graag 9 juni vanaf 18:00u op onze Vaderdagmarkt in Ophemert.

Voor informatie over de Vaderdagmarkt kunt u terecht bij 
 Ina van Doesburg, 0344-652123.

VADERDAGMARKT
 een week eerder
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Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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We kunnen terugkijken op een actief programma bij de 
vereniging! De voorjaarscompetitie is van start en de 
resultaten vallen niet tegen. Ons zaterdag damesteam heeft 
te maken met wat zwangerschapsverlof en moet regelmatig gebruik maken van 
invallers. Gelukkig zijn er altijd dames bereid om op zaterdagmiddag hun steentje bij 
te dragen in de hoofdklasse!
Twee van de vrijdagavondteams hebben voor hun tenues een sponsor gevonden. 
Het damesteam dubbel 35+ heeft  zaterdag 1 april de nieuwe outfit in ontvangst 
genomen, gesponsord door Recreatie-oord “In den Boomgaard”.

 

Het vrijdagavond heren dubbelteam heeft als shirtsponsor Le Patron uit Ophemert. 

 

Verder zijn we als vereniging volop bezig met ontwikkelingen op ons tennisterrein. 
Diverse projecten zijn onderhanden en we hopen daar binnenkort meer over te 
kunnen melden. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar het aantal stemmen van de 
leden van de Rabobank voor onze nieuwe verlichting!

TV Ophemert
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Verder zijn we als vereniging volop bezig met ontwikkelingen op ons tennisterrein. 
Diverse projecten zijn onderhanden en we hopen daar binnenkort meer over te 
kunnen melden. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar het aantal stemmen van de 
leden van de Rabobank voor onze nieuwe verlichting!
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Op donderdag 6 en zaterdag 8 april is het park door een klein team van vrijwilligers 
weer op orde gebracht. Alle heggen zijn weer gesnoeid, de banken weer geschrobd 
en alles geveegd. Met dank aan het klusteam bestaande uit Patrick Stap, Rob van 
Heun, Piet Monhemius, Kees van Houselt, Peter Alberda en Annelies Kabalt.
Op maandagavond is onze vaste racketavond; met het mooie zomerweer in aantocht 
wordt het weer gezellig tennissen! Kom vooral eens kijken en speel een wedstrijdje 
mee! 

Jeugdcommissie
Het Oranje 1 competitieteam heeft het eerste gedeelte van de competitie gespeeld. 
Het weer zat niet tegen en we hebben genoten van een aantal leuke wedstrijden. In 
juni starten we in een nieuwe poule met weer nieuwe tegenstanders! We wensen het 
team weer veel succes! 

De slagvaardigheidslessen voor onze jeugdleden zijn ook weer gestart. We trainen 
weer in twee groepen. Kinderen van groep 1-4 trainen van 16.00 -16.45 uur en de 
overigen vanaf 16.45uur. Wil je ook eens meedoen, kom dan langs!

Op woensdag 12 april hebben de jongste tennissers van de tennisverenigingen 
in de gemeente Neerijnen weer gestreden om de Neerijnencup. Dit jaar 
waren de tennisverenigingen van Haaften, Waardenburg en Ophemert goed 
vertegenwoordigd. De Neerijnencup is een jaarlijks terugkerend evenement voor 
de jeugdleden die nog op de basisschool zitten. Naast de winst in de categorieën 
Rood en Groen, strijden de leden ook om de beker voor de vereniging. En dit jaar 
misschien wel voor het laatst, met de fusie van de gemeentes in zicht! Met 20 
enthousiaste tennissers op de tennisbanen van Tennisvereniging Haaften was het 
een spannende middag, waar bleek dat de tennissers aan elkaar gewaagd waren. 
De winnaars voor de categorie Rood resp. Groen waren Sven Barthmuss en Myrthe 
de Jong. De beker van de Neerijnencup ging uiteindelijk naar TV Waardenburg. We 
kijken uit naar volgend jaar met wellicht de “West-Betuwe”-cup waar de jeugd van de 
tennisverenigingen in de nieuwe gemeente gaan strijden om de 1e beker?

 

TV Ophemert  - VERVOLG
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HET ADRES VOOR:
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- MACHINEHANDEL 
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- 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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Op 21 april namen de kinderen van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert 
weer deel aan de Koningsspelen. Hiervoor organiseerde Tennisvereniging Ophemert 
samen met Tennisschool Fit vier tennis clinics voor in totaal 121 kinderen. Onder 
leiding van de twee enthousiaste tennisleraren Sigrid en Paula hebben de meeste 
kinderen hun eerste bal geslagen op het tennisveld. En wat was het leuk om te zien 
hoe snel de kinderen het oppakken. 

Voor de kinderen van groep 
1 t/m 4 was er zelfs een echt 
tennisdiploma. 

Overige activiteiten: 
• 9-18 juni: senioren Clubkampioenschappen: de inschrijving wordt binnenkort 
geopend
• 2 juli : Ouder-Kind toernooi – Ga de uitdaging aan om met een van je ouders te 
tennissen! Maakt niet uit of ze kunnen tennissen, we maken er een leuke middag van. 
We beginnen om half 4 en ronden af om half 7. 
• 5 juli: Clubkampioenschappen – op deze middag spelen we de 
clubkampioenschappen in de categorie Rood, Oranje en Groen. We starten om 13 
uur met Rood en Oranje. Als we voldoende deelname hebben voor Groen, start deze 
om 15 uur. De leden 12+ starten om 18.30 uur.
Meer info over de aanmelding volgt t.z.t. 
• Eind mei organiseren we voor de categorie Rood een uitwisselingstoernooi met 
TennisverenigingTe Medel.

Lijkt het jou ook leuk om te tennissen, neem een kijkje op onze website www.
tvophemert.nl voor meer informatie of  kom eens kijken bij één van onze activiteiten. 

TV Ophemert  - VERVOLG
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Hortensiaverkoop 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 april zijn de kinderen weer 
langs de deuren geweest om hortensia’s te verkopen, 
ook dit jaar was het weer een succes ! We willen de 
kinderen en ouders dan ook enorm bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme. Bedankt voor uw steun en veel plezier van de planten. 
  

ALV
In mei zal weer de algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Alle leden en ouders van jeugdleden graag de mail met de officiële uitnodiging in de 
gaten houden.  Het is heel erg belangrijk voor een vereniging dat er zoveel mogelijk 
leden / vertegenwoordigers  aanwezig zijn. 

Collecte Oranje Fonds
Bijna elke vereniging of stichting kan iets extra’s gebruiken. Bijvoorbeeld voor de 
aanschaf van nieuwe materialen. Om sociale organisaties een steun in de rug te geven, 
organiseert het Oranje Fonds de Oranje Fonds Collecte. In Ophemert vindt de collecte 
plaats van 6 t/m 10 juni 2017.

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

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Helaas
We hebben in goed overleg met hoofdtrainer Addie Kusters besloten om de 
samenwerking volgend seizoen niet te continueren. We zijn aan het zoeken naar een 
goede oplossing o.a. door een oproep via social media te plaatsen voor een nieuwe 
trainer, dus zorg vooral dat deze verspreid wordt! Ook voor de dames zal een oproep 
voor een trainer geplaatst worden.

Bijna het einde van het seizoen 2016/2017
De competities van de senioren heren zijn 30 april feestelijk afgerond. De jeugdteams 
zijn nog een paar weken bezig met de laatste competitiewedstrijden en voor de 
dames is 6 mei de laatste wedstrijd. 

Voorbereidingen seizoen 2017/2018
De voorbereidingen van het nieuwe seizoen zijn in volle gang. 
De teams worden de laatste week in mei aangemeld, dus wil je nog opzeggen, 
doe dat dan zo snel mogelijk, uiterlijk 31 mei schriftelijk of per mail naar de 
ledenadministratie, Kapelstraat 4 of info@ophemert.nl.

Kampioen
De JO19-1 zijn na een zwaar bevochten wedstrijd tegen het op de 3de plek staande 
OSC’45 JO19-1 kampioen geworden in de 2de klasse! 
Het feestgedruis van deze heren kan Ophemert niet ontgaan zijn.

  

Bijna kampioen
Onze dames 1 zijn bijna kampioen geworden, voor de 2de keer op rij. Tijdens een 
spannende kampioenswedstrijd uit tegen Asperen VR2 werd de wedstrijd in de 87ste 
minuut verloren. De dames kwamen vervolgens toch nog goed gemutst 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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naar ons Sportpark terug met het vaste voornemen om volgend jaar kampioen te 
worden!

 

Einde seizoensactiviteiten
Het Tentenkamp voor de pupillen staat weer gepland dankzij Roelanda en Sylvia en 
de O13, O15 en O17 teams kunnen weer een leuk plan indienen voor het hele team 
en maximaal 150 euro bijdrage aanvragen via info@vvophemert.nl.

De JO19-1 hebben hun bijdrage gebruikt op het internationale toernooi in Praag. 
Waar ze het zeer naar hun zin gehad hebben en toch een beker mee naar huis 
konden nemen!
  

Voetballen tijdens de Koningsspelen
Dankzij Allert, Remco, Michel, Anita, Nathalie, Roelanda en Henk hebben we de 
basisschoolleerlingen van de Prins Willem Alexanderschool tijdens de Koningsspelen 
een leuke ochtend kunnen bezorgen. 
Daar liep een hoop talent bij dat nog niet op voetballen zit. 
Dus jongens en meisjes, meld je aan op info@vvophemert.nl !

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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Pupil van de week
De laatste pupil van de week voor dit seizoen is weer geweest. Volgend seizoen weer 
nieuwe kansen!

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 16 juni in verband 
met de start van het groot onderhoud.

Inzamelen materiaal & Grote schoonmaak 24 juni
Op zaterdag 25 juni worden alle materialen weer ingezameld en de Grote 
schoonmaak op het Sportpark en omgeving gehouden, zodat we volgend seizoen 
weer lekker schoon kunnen beginnen. 

We verwachten van alle teams 2 vrijwilligers om te komen helpen. Dit mogen 
natuurlijk ouders zijn, maar ook jongens en meiden die de handen uit de mouwen 
kunnen steken. Natuurlijk hebben we koffie met wat lekkers erbij.

Groot onderhoud van de velden, dus NIET betreden
Voor beide velden start 19 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. 

Dus… vanaf 19 juni geldt:
Gun de velden NU rust, dan hebben we straks een goed seizoen!

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
De sponsorballen van na de Winterstop zijn van Lacet Schilderwerken, Rens 
Loodgietersbedrijf, Jongenengel Onderhout, van Waarden Sierbestrating en Scania Gerritse.

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

Voor uitgave 4 van 2017 is dat:  9-10-11 juni 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

 

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

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX

13 mei  GVV’63 – Ophemert JO19-1 halve finale beker
4 juni   Stratentoernooi!
10-11 juni Tentenkamp pupillen
19 juni  Start Groot Onderhoud
24 juni  Materiaal inname en Grote Schoonmaak

Kijk voor de activiteiten agenda op onze website of volg facebook! 

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

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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Beleef het aan de Waal

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

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

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

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



‘t Hèmers Krantje

Nr 3, mei 2017

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


