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         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
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Informatie:
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• 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 Annelies de Lange
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 2018:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
4 10 juni 27 juni
5 2 september 19 september
6 11 november 29 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Belevenissen van een dorpsgenoot
Alles goed?

Vóór Koningsdag dacht ik dat dit stukje vooral 
over de Weverstraat zou gaan. Ik heb zo te doen 
met de mensen die daar wonen en werken. 
Wat een puinbak is dat al zo lang! Even dacht 
ik: dit zal je in de Randstad toch niet zien. Maar 
vraag dat aan een Amsterdammer en die zal een 
mondje open doen over bijvoorbeeld de Noord-
Zuidlijn. Jaren en jaren duurt dat en véél langer
 dan gepland. Dit zal de jaren niet halen, maar meer dan een jaar duurt dit toch zeker 
al? Volgens mij in ieder geval veel langer dan van tevoren aangekondigd. 

Als nietsvermoedende dorpsgenoot probeerde ik er zo nu en dan doorheen te lopen 
of fietsen. Pas vorige week hoefde ik niet meer af te stappen. Het einde lijkt in zicht 
en dan maar hopen dat er niet nog een dienst met een kabel of leiding doorheen 
moet straks. Hoorde dat iemand zijn verjaardag niet vierde, want waar moeten de 
mensen parkeren en al die zooi die je steeds naar binnen loopt. Hier en daar zie je 
nu mensen hun eigen straatje doen. Eindelijk zal het weer strak en goed berijd- en 
beloopbaar zijn. Op deze plek wilde ik als dorpsgenoot mijn medeleven vast namens 
vele dorpsgenoten uitspreken. 

Toen werd het Koningsdag en was ik bij de traditionele aubade bij de Schelp. De 
dag ervoor vroeg ik mij af of ze deze dit jaar niet opknapten of toch maar voor een 
andere plek kozen. Maar hoe vindingrijk: een doek ervoor en het zag er toch weer 
gelikt uit. Het weer zat mee, kinderen vrolijk, geestig, kleurrijk verkleed in spanning 
met een ballon in afwachting van het grote moment. Eerst onze eigen orkest en toen 
mochten ze: 

Alles goed in Hèmert? Nou niet alles, maar het meeste toch wel! Wens alle Hèmersen 
alle goeds. Sterkte met de laatste loodjes in de Weverstraat en wie weet ook een 
feestelijke heropening, 

Kniertje.



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?

Woensdag 11 april Lenteknutsel
De kinderen hebben heerlijk zitten knippen, plakken, verven met de vele 
aangeleverde eierdozen. Om alle energie er uit te gooien werd er buiten afgesloten 
met een knallend ballonnenspel.

 

Wat gaan we de komende tijd doen?
We hopen eerst dat iedereen een lekkere meivakantie gehad heeft en we een mooie 
zomer tegemoet gaan. En dan…..
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Woensdag 6 juni Spelletjesmiddag – let op: groepje opgeven!
De afsluiting van weer een jaar Jeugdsoos, gezellig met zijn allen spelletjes doen op 
het sportveld. 
Dit jaar gaan we, net zoals bij de dropping en de playbackshow, de groepjes van te 
voren laten aanmelden. Dus houd de briefjes op school en facebook in de gaten!

Nieuw logo van de Jeugdsoos
Hebben jullie het al gezien op facebook? Het nieuwe frisse logo van de Jeugdsoos? 
We gaan dit een feestelijk tintje geven op de Spelletjesmiddag, dus zorg dat je er bij 
bent!
 

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.com of volg ons op 
facebook!

Voor vragen kun je terecht bij Anita, Bianca, Juul & Frances

Stichting Jeugdsoos - VERVOLG -



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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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

Het is weer voorjaar, de zon gaat weer meer schijnen.
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 € 12,00 

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



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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He, lekker hoor zo’n lentezon na alle kou, de zon maakt het alweer heerlijk warm, we 
gaan wat doen in de bloementuin, in de moestuin, we maaien het gras anders vliegt 
het je om de oren.

En dan even terugkijken naar de avonden van Vrouwen van Nu.
Op 19 maart met Erica van de Water een heel mooi paasstukje maken. Resultaten zijn 
te zien op Neerijnen.live. 

De ringavond van de verschillende afdelingen uit de omgeving was op 21 maart in 
Herwijnen. De Pauwergirls hadden een fantastisch programma, we hebben een hele 
fijne avond gehad. Foto’s te zien op Neerijnen.live!! 
 
Dan de agrarische dag op 25 april georganiseerd door de afdeling Voorst.
Al meer dan 25 jaar is deze dag een groot succes, er worden 4 bedrijven bezocht. Dit 
jaar een melkveebedrijf dat verplaatst is in het kader van Ruimte voor de Rivier. Er is 
voor dit bedrijf een nieuwe terp gemaakt.
Verder bezoek aan de landelijk bekende rozenkwekerij De Wilde, een 
perkplantenkwekerij en een biologisch-dynamisch bedrijf De Zonnewaard. Een 
uitgebreider verslag is te lezen op Neerijnen.live.

Oranjeterras bij het kasteel op Koningsdag was weer heel erg gezellig en lekker druk.
We hopen dat de wafels weer gesmaakt hebben. 

Op 30 april laten we ons verrassen door het 1-dagsbestuur, voor een keer nemen zij 
de taak van het bestuur over.

Op 28 mei gaan we het seizoen afsluiten met een High Tea in het Dijkhuis
in ons eigen dorp en gaan we hard aan het werk om weer een mooi, leuk, interessant 
programma te maken voor seizoen 2018-2019.
U ziet, heel veel te doen bij onze afdeling, altijd welkom om eens te komen kijken.

We zijn druk bezig met het nieuwe programma 2018-2019. 
We houden U op de hoogte! 

Lien, Gerrie, Jenny, Betty, Hermien

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert



Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

Simon van Oort
Kapelstraat 18 
4061 RC Ophemert 
telefoon [0344] 652615 
fax [0344] 652981 
mobiel [06] 55702429

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
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In de voorbije weken hebben we allerlei soorten weer gehad: regen
en wind, zon en bewolking, heerlijke warme dagen en sombere dagen 
met een kille wind, hagel en onweer, kortom alles is voorbij gekomen. 
Ja, ja, april doet wat ie wil. Maar mensen de zomer komt er aan! Wat hebben we 
al kunnen genieten van de bloesempracht in tuinen en boomgaarden en de 
bloembollen fleuren onze tuin ook weer op, dat is toch iets dat ons opvrolijkt en waar 
we van genieten. In de zomer zijn er geen soos-middagen, maar in mei gaan we eerst 
dit lopende seizoen afsluiten. 

Onze activiteiten: 
Woensdag 4 april waren Bert en René van BeReGoed Entertainment bij ons op 
bezoek in de Torenhof met het programma: Een rondje nostalgie. 
Het was de bedoeling dat we allemaal meededen, nou dat deden we dus, we zijn 
ook de beroerdste niet. Er stond een quiz centraal met maar liefst 20 vragen rond 
de thema’s : muziek, cabaret, film, reclame, nieuws, enz. enz. , allemaal over vroeger. 
Het was een gezellige middag van meedoen, meebeleven en meezingen. De vragen 
waren soms wel lastig, wat vergeten we alles toch weer snel. De besten onder ons 
hadden wel 15 vragen goed beantwoord en kregen daarvoor een prijsje. Hoewel 
er meer gegadigden waren voor een prijs waren er maar drie prijsjes, dus voor 
sommigen was dat een kleine teleurstelling. Gelukkig was dat gauw vergeten.

Op woensdag 9 mei, de 2de woensdag van de maand, gaan we dit seizoen 
afsluiten. Let op de tijd! We beginnen om 15.30 uur en eindigen om 19.30 uur. 
Die middag/avond drinken we een glaasje, eten we samen de broodmaaltijd, 
luisteren we naar muziek, zingen misschien zelfs een deuntje mee, kortom we maken 
er iets gezelligs van.

Hierna begint de zomervakantie. We zien elkaar weer op de SOOS-middag in 
september 2018. Het bestuur is bezig met de invulling van het programma 2018 – 
2019; de data zijn al bekend. Bijna alle middagen zijn op de eerste woensdag van de 
maand. U kunt de data alvast op de kalender schrijven dan vergeet u geen middag. 

Programma 2018 – 2019: 
5 september 2018. 3 oktober 2108. 7 november 2018. 5 december 2018. 9 januari 
2019. Let op deze datum. ( 2de woensdag van de maand). 6 februari 2019. 6 maart 
2019. 3 april 2019. 8 mei 2019. Let op! (2de woensdag van de maand). 

De vaste bezoekers van onze SOOS krijgen in augustus het programmaboekje 
thuis bezorgd. Bent u ook geïnteresseerd? Bel dan even voor informatie en/of het 
programmaboekje naar onze voorzitter Riet van Meeteren. Tel. 652003, of naar Evie 
(651266), of naar Bertha (652539). Wanneer u geen vervoer hebt, kunt u opgehaald en 
thuisgebracht worden, daarvoor neemt u ook contact op met een van deze drie dames.

Hartelijke groet van Riet, Evie, Fietje, Bertha, Bep, Hennie en Tunny. 

60+ SOOS OPHEMERT
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Koningsdag
Koningsdag is inmiddels achter de rug en wat kunnen we terugkijken op een geslaagde 
dag. Een dag met een grote opkomst voor de optocht. Ieder jaar weer prachtig om te 
zien dat men het initiatief neemt om deel te nemen. Ook de markt en het gezellige 
terras van de Vrouwen van Nu werden druk bezocht. Voor de kinderen waren er diverse 
attracties aanwezig waardoor zij zich prima hebben kunnen vermaken. Dit jaar geen 
barbecue maar een lekker alternatief met voor ieder wat wils. Iedereen die is geweest, 
bedankt voor jullie komst en tot volgend jaar!

Feedback
Ieder jaar doen we onze uiterste best om Koningsdag tot een geslaagde dag te maken. 
Om er voor te zorgen dat volgend jaar een nog groter succes wordt, ontvangen wij 
graag feedback. Mocht u verbeteringen, ideeën of andere tips hebben. Wij horen het 
graag! U kan dit aan ons doorgeven via Facebook of per mail naar oranjeophemert@
hotmail.com 

Afscheid Annemieke
Zoals jullie wellichten weten stopt Annemieke van Lith met haar deelname aan het 
Oranje Comité. Na 10 jaar draagt zij het stokje graag aan iemand anders over. Wij willen 
haar ontzettend bedanken voor alle genomen moeite en energie die zij in de organisatie 
van diverse evenementen heeft gestoken. 

Sponsoren
Tevens willen wij alle sponsoren ontzettend bedanken voor hun bijdrage, op welke 
manier dan ook. Zonder deze hulp is het niet mogelijk om zo’n fantastische Koningsdag 
te organiseren. 

Schildersbedrijf Vos    Schildersbedrijf v Oort
F. Verburg Makelaardij   Autobedrijf Willekes
Aannemersbedrijf van der Helden  HK Mobile
Heel imperfect    Alpaca Events
Ingrid’s Haarstijl     Marcel Scheurwater Transport
C. Gooyer    Infraresult 
G. van de Westeringh   WVL Betonboringen 
DomestiCare     Instituut Helga Wouterse
Liesbeth Wattimury Fotografie  Geerjan’s Haarmode
Pedicurepraktijk Sandy’s voetzorg  Restaurant het Dijkhuis. 
Looks 4 you    Elektro World Ton
Bommelbeef    Marco Buitelaar
Heykoop bloemisten Micha Verbrugge Kasteel Ophemert
Wijngaard de Kruithof    Hoeve de Pippert
Mc Donald’s Tiel West   Fruitteeltbedrijf van Dijk 
Fruitsorteerbedrijf van Eldik   Herbalife Refresh Your Life Mariska Verbeek
Bas van Ooijen    Betuwse speelboederij

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

Oranje Comité Ophemert 
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Mei = bloeimaand

Ja, zo noemden ze mei vroeger , dat klinkt vrij logisch toch?
Hoe ze de andere maanden toen noemden , heb ik daarom eens opgezocht:
Januari was louwmaand, februari was sprokkelmaand, maart was lentemaand,
de eerste 2 kan ik niet verklaren , maar voor de 3de kan ik me de moeite besparen ,
iedereen weet dat op de 21ste maart de lente begint , dat begrijpt nog wel een kind!
April was grasmaand ook goed te “duiden”,
want dan gaan de koeien weer naar buiten .
Mei dus bloeimaand, dat wisten jullie al, de bloesem zie je nu overal!
Juni was toen zomermaand , omdat op de 21ste de zomer begint,
niemand die dan iets anders verzint!
Juli noemden ze hooimaand ook geen nadere uitleg nodig .
Augustus was oogstmaand , ook een “omschrijving” overbodig.
September was herfstmaand : de 21ste begint de herfst ook helemaal te begrijpen.
Oktober was wijnmaand , omdat dan de wijndruiven gaan rijpen !
November noemde men slachtmaand, nou ja ook weer te verklaren ,
En voor december de wintermaand, kan ik me die moeite weer besparen .
 
Mijn voorkeur gaat uit naar de bloeimaand mei ,
daar heb ik mooie herinneringen bij:
Toen ik in 1950 vanuit mijn geboorteplaats Oudewater naar de Betuwe kwam
en Nol v.d. Bergh mij in zijn zwarte “taxi-auto” meenam
om langs de bloeiende boomgaarden te rijden en mij met het aanzicht te verblijden,
van fruitbomen , die stonden soms vlak langs de wegen ,
en bij veel wind daalden die bloesemblaadjes op ons neer als regen.
Als sierlijke guirlandes tooiden de bloemenslingers die bomen !

Nu ik 87 ben wil ik daar nog wel een van “dagdromen”!
Vooral in deze maand mei is hier rondom mijn woning de natuur ook zo mooi,
al gaf die bloesem van de grote Es-boom wel veel “zooi” :(
Maar ja dat hoort er nu eenmaal bij, met dit prachtige plekje ben ik reuzeblij.
 
Het volgende Krantje verschijnt eind juni pas weer !
Een fijne bloei- en zomermaand toegewenst en tot de volgende keer !!!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Veel 55-plussers nemen afscheid van een tennisvereniging 
waar ze al jaren met plezier speelden. Het toenemende aantal 
blessures en het gebrek aan ‘speelmaatjes’ is daarvan een belangrijke oorzaak. Met 
Tennis Fit proberen tennisverenigingen TV Ophemert, TV Haaften, TV Rhelico en 
TCVH deze trend tegen te gaan. In de afgelopen weken werden twee drukbezochte 
proefdagen gedraaid. 

Tennis Fit in een notendop
Tennis Fit is een 8-weeks tennisprogramma 
waarbij u twee uur onder begeleiding van een 
tennisleraar op de tennisbaan actief bent. De 
locatie van de Tennis Fit ochtend wisselt af 
tussen de deelnemende verenigingen. Tijdens de 
tennislessen worden er technische en tactische 
tips gegeven tijdens het spelen van oefeningen en 
onderlinge wedstrijden. Bij deze vormen wordt er 
gebruik gemaakt van aangepaste regels en een

speciale bal. Tennisleraar van TV Haaften Bert van der Wolf vertelt hier het volgende 
over: “Ze zijn iets zachter en gaan daardoor langzamer door de lucht, hierdoor 
ontstaan langere rally’s en wordt het spelletje voor iedereen leuker.” Naast de 
begeleiding vanuit tennisleraren zullen er ook twee momenten fysiotherapeuten 
aansluiten bij het eerste gedeelte van de les, zij verzorgen de warming up en 
geven tips over het voorkomen van blessures. Tijdens de proeflessen ontvingen 
de deelnemers vanuit Fysiotherapie Haaften al een elastiek om een gerichte tennis 
warming up te doen. 

Stijn Brokx van Welzijn West Betuwe vertelt nog andere succesfactor van Tennis Fit 
“Naast alle tennisactiviteiten is Tennis Fit ook nog eens erg gezellig, er was door de 
verenigingen meteen iets lekkers voor in de pauze geregeld. Voor veel deelnemers is 
de sociale factor vaak net zo belangrijk om deel te blijven nemen.” , aldus Stijn Brokx. 
Vervolg…
In de komende weken zal een programma opgesteld worden door de 
tennisverengingen. Meer informatie hierover zal op www.welzijnwestbetuwe.nl/
neerijnen komen. 

Meer informatie of aanmelden voor 
Tennis Fit kan bij Stijn Brokx sbrokx@
welzijnwestbetuwe.nl of 0418-652371

Tennis Fit gaat verder
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Allereerst zal ik mij even voorstellen en uitleggen wat mijn bedoeling is.

Ik ben Paul Neufeglise, 60 jaar en woon sinds 2016 in Ophemert, ik ben sinds 4 jaar met 
“pensioen”en was tijdens mijn actieve carrière beroepsmatig erg fysiek bezig zowel 
met de uitvoering van mijn werk als met het beoefenen van diverse sporten. Na mijn 
pensioen is dit allemaal stil komen te liggen en ik heb nu het plan opgevat om weer wat 
actiever te gaan worden met als primaire doel een betere conditie te verkrijgen. Om de 
motivatie wat te vergroten en daarmee ook een “stok achter de deur” te hebben, zou 
ik dit graag in groepsverband gaan bereiken met mensen tussen de 50 en 70 jaar die 
ook het idee hebben dat het nog niet te laat is om “nog één keer fit” te worden (bent 
u jonger maar voelt u zich ouder of andersom, neem gerust contact op). Het idee is 
om naar behoefte en met de medewerking van de Weergoden 1 of 2 keer per week bij 
elkaar te komen en vandaar uit diverse sportactiviteiten te ondernemen hierbij denk ik 
aan “hardlopen”, wandelen, fietsen en wat we nog meer kunnen verzinnen. Dit alles op 
basis van “non profit”, m.a.w er hoeft niets betaald te worden voor deelneming. Mocht u 
echter behoefte hebben aan professionele begeleiding of advies tijdens de uitoefening 
van uw sport dan kan dat ook geregeld worden. Door mijn oude beroep ben ik in 
staat diverse sporten te begeleiden zodat de kans op blessures beperkt blijft, al kan 
niemand een eventuele blessure voorkomen, maar misschien schuilt er wel veel meer 
talent binnen toekomstige deelnemers? Inzet is in ieder geval ook “samen uit, samen 
thuis” maar ieder op zijn niveau komt dan toch wel aan zijn trekken. Mogelijk bestaat er 
al zoiets in Ophemert of directe omgeving waar ik geen weet van heb, ik sluit me dan 
graag bij u aan? Voor dit doel heb ik een Whattsapp groep aangemaakt waarop u zich 
kunt aanmelden en of een reactie kunt plaatsen :

Nog een keer fit (0640750840) Dit Tel.nr. toevoegen aan uw telefoonlijst en dan kunt u 
mij Whattsappen.

Bent u nog van de “oude stempel” dan kunt u dit nummer natuurlijk ook gewoon bellen.

Tevens is dit ook een ideale mogelijkheid om op een sportieve manier uw 
kennissenkring (netwerk) te vergroten. Het is zeker niet de bedoeling om Olympische 
atleten te verkrijgen, maar het Olympische moto willen we wel graag ten uitvoer 
brengen; “Meedoen is belangrijker dan winnen”. Ik zie uw reacties graag tegemoet.

Mvgr. Paul Neufeglise

Nog één keer fit.
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Hallo Hèmerse

De biljart competitie is afgelopen, dus vinden wij het tijd voor een toernooitje onder 
onze biljartvrienden in Huis op Hemert. Biljart je niet maar ben je er wel nieuwsgierig 
naar of lijkt het je leuk om te biljarten dan is dit de uitgesproken kans om te kijken of je 
biljarttalenten hebt. 

Dus iedereen die een bal kan raken is van harte welkom. 

De aantal inschrijvingen bepaalt over hoeveel dagen we het toernooi kunnen verdelen. 
Voor wie nog nooit gebiljart heeft in competitie verband, is er op vrijdag 25 mei een 
speciale avond om je gemiddelde te bepalen. Dit houdt in dat je een aantal partijen 
speelt tegen verschillende tegenstanders en hieruit berekenen we het gemiddelde dat 
bepalend is voor het aantal te maken caramboles voor het toernooi.

De voorrondes van het toernooi afhankelijk van het aantal opgaven zullen plaats vinden 
op 1 en 2 juni en de finales worden op 3 juni gespeeld.

Inschrijving sluit op 21mei. Je kunt je opgeven aan de bar bij Ira in Huis op Hemert. Bij 
inschrijving dient het inschrijfgeld gelijk te worden voldaan. Inschrijfgeld bedraagt €5. 
Als je het wilt overmaken, neem dan contact op met Petra de Haas 06-51560543 of via 
activiteitenhoh@gmail.com 

Biljartvrienden



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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De voorbereidingen zijn in volle gang voor onze vaderdagmarkt, die plaats vind op 
vrijdagavond 15 juni vanaf 18.00 uur, in de Weverstraat en in en om de Torenhof.

Mocht U nog bruikbare spullen hebben voor de rommelmarkt, dan kunt U die iedere 
zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur afgeven bij het schuurtje naast de Torenhof.
Er is iemand van de commissie aanwezig om het aan te nemen.

Naast bruikbare spullen kunnen we ook altijd hulp gebruiken op de dagen voor, 
tijdens en na de markt. Dus heeft U tijd en zin om te helpen,kom dan gerust.
Neem contact op met Ina van Doesburg.tel.nr 652123

We zien uit naar weer een gezellige en geslaagde markt!!!!

U KOMT TOCH OOK ???!!!
namens de vaderdagcommissie. 

Vaderdagmarkt 2018



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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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
 
17 mei - 21 juni - 19 juli - 16 augustus - 20 september - 
18 oktober - 15 november - 20 december  

Meer informatie?
Neem  contact op met Welzijn Neerijnen   
0418-652371 en vraag naar Monique van Eijndhoven

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2018
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Hoofdtrainer
Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende kandidaten
voor trainerschap van het 1e elftal. We hopen binnenkort met goed 
nieuws te komen, zodat we de stijgende lijn die het 1e nu heeft ingezet volgend 
seizoen een goed vervolg gaat krijgen.

Kantine
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst. Het gaat vooral 
om de zaterdagen- en zondagen. In de kantine komt een lijst te hangen waarop 
mensen kunnen inschrijven wanneer ze een bardienst willen draaien. Voor vragen 
hierover kan je contact opnemen met het bestuur of stuur een mail naar kantine@
vvophemert.nl.

Voorbereidingen seizoen 2018/ 2019
We hopen dat iedereen met veel plezier aan het voetballen is dit seizoen. Maar 
mocht je toch willen opzeggen doe dat dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 mei. 
Dit kan alleen via info@vvophemert.nl. Opzeggingen na deze datum betekent 
contributieverplichting voor het komende seizoen. Opzeggingen via trainers/ leiders 
zijn geen officiële opzeggingen. 

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes vanaf 4 jaar, dames/ heren, zijn van harte welkom! 
Heb je een vriend/ vriendin die kennis wil maken met voetbal, dat kan altijd! Op de 
site vind je het actuele trainingsschema, voor meer info/ vragen/ aanmelden voor 
een proeftraining stuur een mail naar. info@vvophemert.nl

Bijna het einde van het seizoen 2018/ 2019
Een aantal teams spelen zo goed dat ze grote kans maken om kampioen te worden 
in hun klasse!. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief en de actuele stand is 
natuurlijk op onze facebook pagina te vinden.

Op & rond het veld
Verlate Najaarskampioen
Zaterdag 31 maart zijn de 
JO13 gehuldigd, zij zijn toch 
nog Najaarskampioen 2017 
geworden. Goed gedaan 
jongens! 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Koningsspelen
Vrijdag 20 mei hebben Henk, Michel, Jurgen Remco 
& Kay een leuke voetbalclinic georganiseerd tbv. de 
Koningsspelen van de PWA school. Het was wederom 
een geslaagde ochtend met zomerse temperaturen, 
ongekende talenten & veel voetbalplezier iedereen 
nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Sponsorloop
Vrijdagavond 1 juni organiseert de activiteiten 
commissie de tweejaarlijkse sponsorloop op- en rond 
het sportpark. Deze sportieve avond is voor alle leden 
en de opbrengst wordt besteed aan leuke activiteiten. 
Meer info hierover volgt. 

Stratenvoetbal
Zondag 10 juni is het stratenvoetbal voor iedereen in Ophemert & Zennewijnen (ivm 
wedstrijden op 1e Pinksterdag is dit een ander weekend). De organisatie is ook dit 
jaar weer in handen van Jurgen en Remco. Het begint om 10.00 uur op het sportpark. 
Schrijf je team (we spelen 6 tegen 6) zsm maar uiterlijk 1 juni in per mail info@
vvophemert.nl. 

Einde seizoen activiteiten
Het tentenkamp voor de pupillen (JO8, JO9 & JO11) is zaterdag 23 & zondag 24 
juni. Ook dit jaar doen Roelanda en Sylvia hun uiterste best om hier een leuk 
voetbalweekend van te maken. Uiteraard kunnen zij dit niet alleen en zullen ze een 
beroep op de ouders van deze teams doen. 

De O13, O15 en O17 teams kunnen weer een leuk plan indienen voor hun einde 
seizoen activiteit voor het hele team.

De laatste trainingen
De trainers volgen in principe de vakantieplanning, maar zijn vrij om daar van af te 
wijken. De laatste trainingen van dit seizoen zijn uiterlijk vrijdag 22 juni (de trainer 
heeft hier het laatste woord in – let op je app) in verband met de start van het groot 
onderhoud.

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Pupil van de week

 
     18 maart: Youke         25 maart: Tycho
Wil je ook een VIP-behandeling en de thuiswedstrijd van het 1ste openen? Stuur dan 
een mail naar activiteiten@vvophemert.nl 

Van de sponsorcommissie
Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding, materiaal of een wedstrijdbal te 
sponsoren, een bord te plaatsen, of de club op een andere manier steunen, laat Rob 
het weten! Rob is bereikbaar op mobiel nummer 06-53323574 en bespreekt graag de 
mogelijkheden en uw wensen. 

Agenda
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) - Super ‘Thursday’” 1e, 2e en ons damesteam 
spelen thuis.
Vrijdag 1 juni – Sponsorloop.
Zaterdag 2 juni - Rien Kusters Toernooi in Wadenoijen voor J09 & JO11.
Zaterdag 9 juni - Rien Kusters Toernooi in Wadenoijen voor JO13 t/m JO17.
Zondag 10 juni – Stratenvoetbal voor iedereen in Ophemert & Zennewijnen.
Zaterdag 23 & zondag 24 juni - Tentenkamp voor JO8, JO9 & JO11.
25 juni - Start groot onderhoud van de velden.
Zaterdag 30 juni - Grote schoonmaak & materiaal inleveren.
Eind juni - Einde team seizoen feestjes.
1 juli – Einde seizoen 2017/ 2018.
Vrijdag 31 augustus - Vrijwilligers BBQ seizoen 2018/ 2019.

Voor meer informatie over V.V.Ophemert
Voorzitter   Dylan Groenveld   06-81320306
Secretaris  Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring  Rob van Heun  06-53323574
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Facebook:   V.V. Ophemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Beste inwoners van Ophemert,

Hier zijn we weer, al bijna 5 maanden zijn we bezig als 
beheerders van Huis op Hemert en we hebben onze
draai aardig gevonden. 
 
In een terug blik op de afgelopen maanden naast alle vaste activiteiten ( haken en 
breien, koffie ochtend, restaurette, café met, koersbal, klaverjassen, biljarten )
Mogen we de uitvoering van de muziek vereniging als erg geslaagd ervaren, wat een 
verfrissende uitvoering was het, erg leuk dat het ook leeft onder de jongeren. Gezellig 
na afloop nog wat geborreld met zijn alle, kortom gezellige avond.

Biljart competitie is afgerond en vele gezellige en sportieve avonden gehad.
Koningsnacht na veel gedoe rondom het koor fruitig geflipt, werd er besloten de 
woelwaters uit te nodigen op koningsnacht.
Ondanks alle toestanden hebben de mensen genoten van een mooi optreden. Na 
afloop een gezellige koningsnacht mogen beleven.
Deze gaan we volgend jaar zeker weer opnieuw organiseren.

Bij de koffie ochtenden zien we een sterke groei in het aantal bezoekers, erg leuk te zien 
dat gewoon gezellig een kop koffie doen wordt gewaardeerd, hier is Huis op Hemert 
voor bedoeld gewoon gezellig zonder verplichting.

Er komt een heus open biljart toernooi waar iedereen aan mee kan doen.

Voor de planning op langere termijn hebben we, toneel avond, kindertheater 
voorstelling, foute bingo avond, 5 jarig jubileum Huis op Hemert, en gaan we weer 
paling eten,

Aan de website wordt momenteel hard gewekt om u via de digitale weg beter op de 
hoogte te kunnen houden van onze activiteiten.

Hebt u ideeën of wil je wat inbrengen wat jou leuk lijkt om te organiseren, laat het 
ons dan weten. Op deze manier is het voor ons makkelijker een idee te krijgen waar er 
behoefte aan is.

Groet Ira en John Overeem.
ira@kulturhus-ophemert.nl
Beheerders Huis op Hemert

Beheerster HoH
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Hortensiaverkoop zeer succesvol 
Op donderdag 12 en vrijdag 13 april zijn de kinderen 
weer langs de deuren geweest om mooie hortensia’s te 
verkopen. Ondanks dat veel mensen al hortensia’s in de 
tuin hebben staan zijn er weer veel verkocht. Iedereen 
die de AGO via aankoop of op andere wijze heeft 
gesteund BEDANKT ! In totaal hebben 22 kinderen en 12 volwassenen dit succes 
mogelijk gemaakt door te helpen !

Badminton zoekt nieuwe leden
Heb je gevoel voor badminton en zin om ons team te komen 
versterken ?Dan zoeken wij, de badminton dames, jou als nieuw lid
om recreatief een partij dubbel te spelen. Één keer per maand is er begeleiding van 
een badmintondocent die ons de kneepjes leert. Kom op maandag avond tussen 
19:30 – 20:30uur naar de sporthal Ophemert en doe gelijk gezellig mee.

Peuter- en Kleutergroep Gym
Er zijn helaas nog niet voldoende aanmeldingen om een nieuwe 
groep te openen. Ken je iemand die zich wil aanmelden ? Laat hem of 
haar zich aanmelden …..
Stuur een mail naar vice@agosport.nl onder vermelding van de 
leeftijd van het kind zodat wij kunnen inventariseren en in het beste 
geval z.s.m. de groepen kunnen realiseren. 

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Deadline voor uitgave 4 van 2018 is: 10 juni 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt :
Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder
Dinsdag 15:30 - 16:30 Sport & Fun
Dinsdag 16:30 - 17:30 Sport & Fun 
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder

Ook kunt u ons vinden op facebook   
  
Vice voorzitter:  Christina Claus telefoon: 651030            
Penningmeester:  Karin Tjonk telefoon: 605759

AGO - VERVOLG -

Aanleverdatum kopij
Beste verenigingen & dorpsgenoten,

Wij willen jullie er graag op attenderen dat met het inlevering van kopij deze naar 
zowel Ben Groven, b.groven@planet.nl als naar Angelique Bos, Liekie.74@hotmail.
com moet worden gestuurd. De reden hiervoor is dat als bijv. de één op vakantie 
is of als bij één van hen de computer zegt “ik heb nu vakantie”, de kopij toch tijdig 
verwerkt kan worden. Het is vervelend als dit zou gebeuren!!!
Dus graag kopij naar zowel Ben als naar Angelique.

Hartelijke groet,
De redactie 

Foto omslag:
‘‘Ook bij de dieren in ons dorp is of komt nieuw leven. Zo ook bij de familie ooievaar. 
Wilt u van dit prachtige aankomende gezin genieten, rijd dan eens rustig over de 
dijk. En stoor ze niet.’’



Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

Borden – bedrijfswagens – scooters 
– beurswanden – autobelettering 
– reclameborden – bewegwijzering – 
spandoeken – gevels – (winkel)ruiten 
– beurswanden – vlaggen – etc.

Logo’s – huisstijlen – brochures – flyers – 
websites – e-mailings – advertenties

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl



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 2018

        ____________ 

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 


