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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 
info@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. Erna Wachtmeester
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Huis op Hemert John & Ira Overeem 
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert oranjeophemert@hotmail.com
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 2019:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
nr.4 23 juni 10 juli
nr.5 1 september 18 september
nr.6 3 november 20 november

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



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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Belevenissen van een dorpsgenoot
Verbindingen
In het dorp wordt er momenteel 
op meerdere manieren aan nieuwe 
onderlinge verbindingen gewerkt. De eerst 
gerealiseerde zichtbare is de zeer degelijk 
goed uitgevoerde kwispelwei aan de dijk. 
Mooie toegangshekken die vanzelf weer 
dichtvallen, bakken met poepzakken en 
vuilnisbakken, want opruimplicht, sterk 
hekwerk. Om honden en baasjes met elkaar 
in contact te brengen begrijp ik. De 
feestelijke opening moet nog plaatsvinden. Mogelijk wordt er dan ook meer gebruik 
van gemaakt. Ik kom er meermaals per dag langs en van grote interesse merk ik tot 
heden niets. Eerlijk gezegd verbaasde het me ook. Als ik mijn inburgering ergens aan 
te danken heb, dan is het wel aan onze viervoeter. Zoveel vrij wandelgebied vind je 
niet gauw “om de deur” is mijn ervaring. Tijdens mijn vele kilometers in de afgelopen 
jaren heb ik veel mensen met en zonder hond leren kennen, ben met een aantal zelfs 
bevriend geraakt. Dus behoefte aan een kwispelwei was niet van mij afkomstig. De 
meningen die ik tijdens mijn wandelingen heb gehoord zijn ook niet bemoedigend 
voor een groot gevoelde behoefte. De mensen die ik sprak zonder hond vinden het 
ronduit geldverspilling. Maar wat niet is kan nog komen.

Mocht het toch niet aantrekken heb ik nog een suggestie voor gebruik. Ik zat namelijk 
te denken waarom mensen hun honden hier zouden willen uitlaten en niet buiten het 
hekwerk. Dat zou voor minder goed ter been zijnde dorpsgenoten kunnen zijn, maar 
die kunnen er niet komen. Dus een betere toegang en dan alsjeblieft ook een bankje?
Een ander initiatief dat dichtbij realisatie begint te komen is het speeltuinplan nu 
bij de schelp. Centraal in het dorp gelegen kunnen kinderen en ouders elkaar straks 
gezellig ontmoeten en plezier maken. Sociale verbanden vanuit de jeugd zijn voor nu 
en later een goede investering. Ook de grootouderlijke senioren import kan hier via 
kleinkinderen in contact komen met dorpsgenoten.

Het derde initiatief komt van gemeente en Europa namelijk de huizen in het 
buitengebied aansluiten op glasvezel. De gemeente beveelt Digitale Stad aan en ook 
wij zijn na bezoek aan voorlichtingsavonden tot die conclusie gekomen. Met 50 % 
inschrijvingen worden we kosteloos aangesloten. De concurrent die de gemeente niet 
aanbeveelt geeft onjuiste informatie en is niet kosteloos. Het vervelende nu is dat door 
de versnippering van de inschrijvingen de kans groeit dat geen van beide de 50% haalt 
en we dus niet snel verbonden worden. Het is daarom dat ik deze keer van deze plek 
gebruik maak voor een oproep. Via een postcode check op: 
https://digitale-stad.nl/rivierenland kun je kijken of het ook voor jouw adres van 
toepassing is. 

Mijn wens is dat de initiatieven naar meer onderlinge verbindingen mogen slagen, 
Kniertje.
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Wat een prachtige lente hebben we dit jaar. De bloemen en heesters 
bloeien volop. De fruitbomen zijn uitgebloeid, maar de tuinbloemen 
en de wilde bloemen langs de wegen en de dijk bloeien nu uitbundig. 
Zelf vind ik het fluitenkruid erg mooi. Een keer heb ik een bos geplukt voor op 
de vaas, dat was geen succes, de kleine bloemetjes vallen meteen uit, het werd 
een zooitje. De hooikoortspatiënten onder ons zullen minder blij zijn met die 
bloemenpracht, want het rondvliegend stuifmeel bezorgt hen veel overlast. Zo zit er 
aan bijna alles een positieve en een negatieve kant. We moeten maar proberen alles 
zoveel mogelijk van de zonnige kant te bekijken, dat maakt de donkere dagen ook 
draaglijk.

De Soosdagen die geweest zijn: In april hebben we een heel gezellige middag gehad 
met de heren Eigenraam en Ritschie. Aan de hand van mooie plaatjes vertelden 
de heren over de tramlijn Tiel – Buren – Culemborg. Wat herkenden we veel van de 
omgeving. En leuk dat er een fietstocht uitgezet is, die de baan van de tramlijn zoveel 
mogelijk volgt. Ook u kunt die tocht fietsen. Leuk op een zonnige dag. 

De laatste soosmiddag van het seizoen 2018 – 2019 was op woensdag 8 mei. De zaal 
van de Torenhof was gezellig gemaakt door de dames van het bestuur. Gezellige 
zitjes en een leuk bloemetje op tafel. We begonnen een uurtje later dan gewoonlijk 
want we gebruikten samen de avondmaaltijd. Voor het zo ver was ,zagen we tijdens 
het borreluurtje een modeshow van vintage kleding, van Lotte Vintage Fashion. 
De tweedehandskleding wordt verkocht in Ophemert aan de Weverstraat, schuin 
tegenover de Torenhof. Ze verkopen daar prachtige oude auto’s, maar dus ook 
vintage mode. Achter in de zaak is er een aparte ruimte voor deze kleding en er kan 
natuurlijk ook gepast worden. Twee dames van het bestuur en twee familieleden 
van de eigenaresse, Amber Pondman, showden ieder drie combinaties, zo kon men 
een indruk krijgen van wat er in de winkel te koop is. Daarna was er een heerlijke 
maaltijd, met brood natuurlijk, maar ook met salades, rauwkost en warme hapjes. 
Alles smaakvol uitgestald in buffetvorm. Toe was er ook nog een aangekleed ijsje en 
koffie of thee met een bonbon. Na het eten konden we nog lekker uitbuiken bij de 
accordeonmuziek van mevrouw Corrie Straver. 
En het bestuur werd met een bloemetje bedankt voor de goede zorgen. 
Het was een heerlijke middag/avond ter afsluiting van het seizoen.

Nu zijn we met zomerreces, maar in september beginnen we aan het seizoen 2019 – 
2020. 

Het bestuur is druk bezig met het nieuwe programma. We hopen er iets leuks van te 
maken.

Wij wensen u een zonnige zomer en tot ziens.

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

60+ SOOS OPHEMERT
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

Nu u dit leest is het alweer bijna zomer, we gaan weer lekker naar 
buiten dus kom is een keer bij ons eten.
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-gange diner weer   voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 12,50
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.

Telef  0344-651875  of  0418-651427

U bent van harte welkom

Klaverjas Seizoen 2018/2019

Vrijdag 7 Juni   2019 (Finale)

Info: Petra de Haas 0651560543
activiteitenhoh@gmail.com 
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Inmiddels kunnen we al terugkijken op een aantal activiteiten, 
te weten:

• Bloesemtocht 13 april in de Prinsenhof te Buren. Op deze leuke locatie hebben we 
helaas door de weersomstandigheden binnen gespeeld maar hadden toch veel toe-
schouwers.

• Optocht Koningsdag Ophemert en markt bij Huis op Hemert. Iedereen bedankt die 
bij ons sinaasappels heeft gekocht, op een halve kist na waren we uitverkocht!

• Tour de Waal 5 mei in Zennewijnen. Hier hebben we samen met de Singing Sisters 
liedjes uit de tijd van de Tweede Oorlog ten gehore gebracht. Dit was erg leuk om te 
doen en dus zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar! Er was veel enthousiast 
publiek en gelukkig ging de regen over in zon.
Ook onze slagwerkgroep met nieuwe leerlingen was weer van de partij. In korte tijd 
hebben ze zich een aantal nummers eigen gemaakt en dat klonk erg goed!

• Op vrijdagavond 10 en zaterdagochtend 11 mei hebben wij weer bloemen en plan-
ten verkocht en dit was erg succesvol. Alle leden die hebben geholpen en zeker ook de 
inwoners die hebben gekocht heel erg bedankt daarvoor! Het is altijd erg leuk om te 
merken dat dit zo fijn ontvangen wordt.

De komende tijd staan de volgende optredens op het programma:
• Vrijdag 17 mei Avondvierdaagse te Geldermalsen
• Zaterdag 15 juni Zomerconcert in de schelp
• Zaterdag 16 november jaarlijkse uitvoering in Huis op Hemert

Het zomerconcert in de schelp begint om 19.30 uur en we zullen weer samenwerken 
met de Singing Sisters uit Zennewijnen. Na afloop van het muzikale gedeelte is er nog 
een gezellige nazit. We hopen u daar (weer) te mogen ontmoeten!!!

Nieuws van EUPHONIA



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Als U dit stukje leest is mei alweer bijna voorbij. Mei ,de maand van herdenken en 
vieren. Als ik dit stukje zit te schrijven is april met zijn bloesem en zijn Koningsdag 
net goed en wel voorbij. Koningsdag met de foodoptocht, de foodmarkt bij het 
kulturhus. Iets andere opzet maar de wafels smaakten toch weer best vonden wij.

Verder was er bij de Vrouwen van Nu elke maand wel weer wat te beleven.
• Op 25 maart kwam Henk Griffioen ons vertellen over zijn werk in Utrecht 
voor mensen die dakloos geworden zijn. Henk Griffioen is een geboren 
verteller, boeiend zijn de verhalen over de mensen die aankloppen om hulp
en een bed en een maaltijd krijgen. Divers zijn de redenen waarom iemand dakloos 
wordt.

•Twee dagen later was de jaarlijkse ringavond met de afdelingen uit de omtrek.
Emile Bode, oud – journalist bij de Telegraaf en woonachtig langs de dijk in 
ons eigen Ophemert kwam ons vertellen over zijn werk bij de krant. Een hele 
avond wist hij meer dan 240 vrouwen te boeien met verhalen, anecdotes en 
huishoudwetenswaardigheden. Wist U bijv. dat alle schoonmaakazijn uit een en 
dezelfde fabriek komt? 

• Op 3 april was daar weer de jaarlijkse Provinciale Ontmoetingsdag ditmaal in 
Doesburg. Een officiele bijeenkomst van de Vrouwen van Nu in Gelderland met daar 
naast ook ruimte voor ontspanning. Er was tijd voor ontmoeting end Leontien van 
Moorsel vertelde over haar inloophuis. We konden ook genieten van het cabaret van 
Ernest Beuving. Af en toe lag de hele zaal dubbel van het lachen.

• Toen was er op 17 april de Agrarische dag, ditmaal georganiseerd door de afd.
Herwijnen voor 240 leden uit de hele provincie. Helaas mochten er van onze afdeling 
maar 4 leden mee,maar het was een SUPERdag met bezoeken aan 4 bedrijven. Het 
doel is om het dagelijkse reilen en zeilen van agrarische bedrijven te laten zien daar 
waar onze landbouw toch al vaak niet al te best naar voren komt in de diverse media.
Afdeling Herwijnen is hierin uitstekend geslaagd.

• De volgende avond was op 29 april. April is meestal de maand van een 
1-dagsbestuur, zo ook dit jaar. Agnes Hek, Toos vanTussenbroek, Ria Vermeulen, Thea 
Kleinhout, Adrie van Dijk en Bertha Overeem hadden Rien Wijtmans uit Tuil gevraagd 
een avond voor ons te verzorgen.

Rien Wijtmans is o.a bekend van de fietstochtjes van Welzijn Neerijnen. We kregen 
van Rien filmpjes en quizjes voorgeschoteld en mooie muziek als achtergrond.
 
Nog een middag rest ons: 27 mei is de afsluiting van ons seizoen 2018-2019, we gaan 
dan bezig met matroesjka’s, u kent ze vast wel, die Russische houten poppetjes en 
na de broodmaaltijd gaan we dan op zomerreces en hopen dan eind augustus weer 
terug te keren. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan we onze bijeenkomsten in 
het Kulturhus houden.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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Wist je dat
 - 57,7 C de hoogste buiten temperatuur ooit gemeten is?
- de meeste Vrouwen het vaak kouder hebben dan  mannen
- de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
- je in de morgen langer bent dan in de avond?

Ga genieten allemaal van een hele fijne zomer

Lien, Jenny, Thea, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu - vervolg

Paling eten
 met rook demonstratie

Tip voor Vaderdag, lekker met z’n alle genieten van de verse paling ter plekke gerookt.
De paling wordt geserveerd met een koud buffet, stokbrood en frietjes. Kinderen tot 5 
jaar gratis. Kinderen t/m 12 jaar €7.50 Volwassenen € 25. 

Voor de mensen die geen paling lusten maar wel graag mee willen eten, serveren wij 
in plaats van de paling een portie kip saté. Dit kost €17.50 (Dit wel apart vermelden bij 
opgeven)

Voor de kinderen is er een kindermenu: Frietjes, frikandel, kroket of kipnuggetsen ijs toe 
€4.50.  Alle prijzen zijn exclusief drankjes

Ook is er weer de mogelijkheid om de paling af te halen. Ook hiervoor moet u het van te 
voren moet bestellen. De afhaalprijs is € 18,- per pond.

Opgeven kan tot uiterlijk 5 juni i.v.m. bestellen.
 Open: 17.00 uur Aanvang 18.00 uur

Opgeven kan bij: 
Petra de Haas 06-51560543 of Ira Overeem 06-30145103
Aan de bar Bij Ira’s in huis op Hemert of via mail activiteitenhoh@gmail.com 



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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Kwispelwei

Inmiddels is op 10 april de afzetting geplaatst door de Firma Mastenbroek. De klus 
was in 1 dag geklaard. Mooie omheining, 2 klaphekken en een groot hek voor de 
grasmaaier en prullenbakken met poepzakjes. Vele honden met hun baasjes hebben 
er al gebruik van gemaakt en de reacties zijn positief. Hoe leuk is het dat onze honden 
lekker kunnen dollen met elkaar, terwijl de baasjes gezellig een praatje maken.

Voor de honden staan er 2 waterbakken, die regelmatig verschoond worden door ons 
of eenieder die zich daartoe geroepen voelt. De bordjes met opruimplicht worden nog 
geplaatst, maar dat spreekt voor zich, toch?
We zijn nog aan het brainstormen over het eventueel plaatsen van een bankje. Bij de 
uitgave van het Hèmers krantje heeft de officiële opening reeds plaatsgevonden.
En wel op 22 mei j.l. om 16.00 uur. Via facebook, mondeling en via raamposters hebben 
wij er bekendheid aan gegeven. Ons krantje kwam hiervoor te laat uit.
Genodigde van de Gemeente, sponsors, mensen uit het dorp en omgeving, 
facebookvolgers en eenieder die een steentje hebben bijgedragen zijn getuigen 
geweest van de onthulling van ons naambord. Want zonder de inzet van deze 
mensen geen Kwispelwei. Het naambord is een handgemaakte creatie van Willian, 
een enthousiaste dorpsgenoot, die graag zijn steentje wilde bijdragen. Waar wij als 
Kwispelwei team erg mee verrast zijn. Een origineel exemplaar waar hij erg trots op 
is en wij zeker ook. Op deze middag hebben wij ook namens de honden in het dorp 
iedereen kunnen bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook. Verder doen de 
appjes al de ronde om te Doggy daten, want hoe meer vrolijkheid hoe beter.
Wie weet tot ziens op de Kwispelwei, ook kunt u ons volgen op facebook en in het 
volgende nummer van het Hèmers krantje.

Groeten van de initiatiefnemers, Gerrie, Nathalie, Desiree, Jannie en Ingrid. 
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OUDERWETS // MODERN

Enkele maanden geleden zijn mijn oude cassette-bandjes voor de dag gekomen ,
die heb ik dagenlang “onder de loupe”genomen !
Ik heb ze in mijn oude radio-cassette-speler afgespeeld
en me met dat ouderwetse gedoe totaal niet verveeld!
Veel opnames van “Soli Deo Gloria” onze zangvereniging ,
maar ook hoe het er bij ons thuis op “De Kapelhof” aan toe ging !
Onze musicerende kinderen in het “Ber-ky-lo” familie-orkest,
maar ook andere deden in de “Accordolita” – club hun uiterste best.
Onze papegaai Coco en valkparkiet Lucky droegen ook hun “fluitje” bij 😊😊
Nol en ik speelden soms mond-harmonica daarbij !
Ook veel video-banden met opnames heb ik nog daar van
die ik gelukkig ook op mijn video-recorder afspelen kan .
Zó ben ik heel OUDERWETS bezig geweest,
dat was een waar “herinnerings-feest” !
Terwijl ik vroeger krantenartikelen met de type-machine schreef
ben ik met deze tekst nu op de computer al aardig “op dreef”.

DAT is toch best wel MODERN te noemen,
met mijn 88 jaar wil men mij daar wel eens voor “roemen” :)
Dat ik met mijn tablet foto’s verzend, laat zien dat ik aardig modern bezig ben.
Met Sonja in Spanje kan ik via Skype elke dag “mee leven”
dan weet ik wat zij daar allemaal voor leuks, maar ook akeligs kan beleven.
Vorige zomer is zij bij voorbeeld gestoken door een tijgermug,
daar denken we allebei niet graag aan terug.
Zij heeft daar wekenlang last van ondervonden ,
via internet en Skype was ik gelukkig wel dagelijks met haar verbonden .
Zó ga ik dus best wel mee met de moderne tijd,
maar het is ook de herinnering aan het ouderwetse die mij veel vreugde bereidt!

Groetjes, Editha v.d.Bergh-Hörmann 
   + HI 5 Pansjo (i.p.v. pootje)

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©

Café “Met”
 In Huis op Hemert

De laatste vrijdag van de maand is het altijd Café “Met” Op deze avond worden er 
spelletjes gespeeld zoals:  Jokeren, Rummikub of een ander spel, alles is mogelijk.

 Datums voor deze avond zijn:
31 mei - 28 juni - 26 juli - 30 augustus - 27 september
25 oktober - 29 november - 27 december
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Stichting Van der Koppel
- Van den Heuvel 

Wet op de Privacy - Geef het onderstaande bericht door in uw omgeving. 
 
Tot voorkort hebben wij de gegevens van de 65 jarigen en ouder die in onze dorpen 
Heesselt, Varik, Ophemert en Zennewijnen wonen mogen ontvangen van de Gemeente. 
Deze gebruikten wij voor onze doelstelling mogelijk te maken. Wij krijgen niets meer en 
weten dus ook niet meer wie van de geneugten van onze stichting mogen genieten. 
( de 65+ groep)

Waarvoor gebruikt de stichting deze gegevens:
1. Om u een kerstpakket en een bloemetje te bezorgen op uw verjaardag.
2. U uit te kunnen nodigen voor het kerstconcert en de Koppelmiddag.
3. Diegene te bezoeken bij een 50 of 60 jarig huwelijk.
4. De bijdrage aan de ouderenreis en soos van Ophemert en Varik kunnen geven 

Wat hebben wij van u nodig:
1. Uw naam met voorletters (b.v. J.J. Pieterse en voor de partner A. Pieterse – Kras)
2. De straatnaam, huisnummer en de woonplaats.
3. De geboorte datum (b.v. 24-10-1954 van u en de partner) als u in 2019 65 wordt. Is de 
partner dit jaar 65 geworden ook opgeven.

Tot en met 2018 hebben wij uw gegevens. 
 * Als u niet aangeeft dat u het gebruik van uw gegevens niet toestaat gebruiken wij 
ze. Als u geen toestemming geeft verwijderen uw gegevens. Vanaf de geboorte datum 
1-1-1954 willen wij de gegevens van allen die in 2019 65 worden. Ook van de nieuwe 
65+ bewoners die in 2018 en 2019 in de dorpen zijn ingeschreven. De opgave 
alleen schriftelijk of via e-mail. Het e-mail adres is andre@vdgeijn.com of aan André van 
de Geijn Kerkstraat 49 4064 EA Varik. Zodra wij het gegeven van u hebben ontvangen 
verwerken wij het. Vallen er activiteiten voor die datum dan kunnen wij die niet meer 
honoreren. Als u vergeten bent u in te schrijven is de uiterste datum om in aanmerking 
te komen voor een kerstpakket 1 september i.v.m. de organisatie.

Het stichtingsbestuur.
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Wij hebben u laten weten dat we het een jaartje rustig 
aan zouden doen. Geen acties, geen Alp, geen Mont 
Ventoux etc. 

Er is toch een aanpassing van plan gekomen: Eric 
Geurtsen, andere jaren onze verzorger, heeft zich 
ingeschreven om de Alpe D’Huzes te gaan lopen. Hij 
heeft afgelopen jaren binnen zijn familie weer ervaren 
wat de ziekte kanker inhoud. Hij gaat nu als deelnemer 
naar de Alp. 

Een aantal andere CWF leden hebben het 
plan opgepakt om als verzorger van Eric en 
als vrijwilliger de handen uit de mouwen te 
gaan steken tijdens dit evenement.
Zo gaat er dit jaar toch weer een CWF-
delegatie naar Frankrijk afreizen.

Waarom ik meedoe aan Alpe d’HuZes
Ik doe mee aan Alpe d’HuZes omdat ik 
geloof dat wij samen kunnen werken aan 
een wereld waarin je niet meer doodgaat 
aan kanker, wil jij mij steunen?

Zelf ben ik een aantal jaren mee geweest 
naar Alpe d’HuZes als ondersteuning van 
het CWF Cycling Team, maar dit jaar heb ik besloten om zelf deel te nemen, niet als 
fietser maar als wandelaar.

In mijn familie en kennissen kring heb ik al 
teveel mee gemaakt met kanker, waaronder 
jammer genoeg nog zeer recent mijn broer 
Jan die op 28-02-2019 is overleden aan 
kanker, ik hoop op deze manier een stukje 
van alles af te sluiten, maar vergeten doe ik 
ze nooit.
U kunt het KWF en mij ondersteunen middel 
van een donatie, waardoor onderzoeken 
gedaan kunnen worden om kanker een halt 
toe te roepen.

Een ieder alvast bedankt.
Eric Geurtsen.

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/ericgeurtsen/alpe

CWF naar de Alpe d’Huzes!



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
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Terugblik en vooruitkijken naar 2020

Koningsdag 2019 was wat ons betreft weer een groot succes, we kunnen terug kijken op 
een geslaagde dag met een mooie opkomst op onze nieuwe locatie Huis Ophemert. 

De Food markt werd goed bezocht, complimenten voor iedereen die tijd en moeite 
heeft gestoken in onder andere de verkoop van het eten en drinken etc. Dit werd zeer 
gewaardeerd door iedereen! 
Ook de optredens van de dansgroepen van AGO trokken veel bekijks, wat deden jullie 
dit allemaal geweldig!

Koningsdag had zonder alle hulp, vrijwilligers en sponsoren niet zo’n groot succes 
kunnen zijn, daarom IEDEREEN ONTZETTEND BEDANKT !!!

Dinsdag 14 mei hebben we onze eerste vergadering alweer gehad om te evalueren, en 
te overleggen wat we volgend jaar willen gaan doen. We zijn dan ook altijd erg blij met 
jullie feedback en ideeën! Deze kunnen jullie persoonlijk, per mail of Facebook aan ons 
doorgeven. 

De samenstelling van het Oranje Comité zal voor komend jaar iets anders zijn. Maroesja 
stopt na haar jarenlange inzet. We willen haar ontzettend bedanken voor alles wat zij de 
afgelopen jaren heeft gedaan en betekend voor het Oranje Comité. Maroesja we gaan je 
missen! Naast dat Maroesja weg gaat mogen we een nieuwkomer verwelkomen, Wesley 
van Waarden. We zijn ontzettend blij met je komst Wesley! 

Nogmaals bedankt voor jullie komst en hopelijk tot volgend jaar!
Oranje groet,

Paul, Jurgen, Ingrid, Maroesja en Diantha 
oranjeohemert@hotmail.com 

Oranje Comité Ophemert 
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Iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) kunnen kindjes tussen de 1 en 4 jaar onder 
begeleiding van mama, papa, opa, oma, oppas, enzovoort, bewegen in Huis Op Hemert. 
In de lessen wordt spelenderwijs door de dreumesen & peuters kennis gemaakt met 
diverse beweegthema’s. De lessen zijn ongedwongen en maken dat er voor het kind 
ruimte is zijn/haar eigen creativiteit te ontwikkelen. Plezier staat dan ook centraal! 

Naast de “standaard” lessen, proberen we af en toe ook een themales. In oktober zijn we 
naar het bos geweest, in december hadden we de pietengym, in maart de carnavalsles 
en in mei zijn we naar de boerderij geweest. Tot op heden zijn alle lessen een groot 
succes geweest!

Door ouders voor de kinderen 
Iedere ouder draagt iets bij in/of aan de les. Hierdoor betalen wij alleen de kosten 
voor het huren van de zaal. Zo bedenkt de initiatiefneemster vanuit haar expertise 
de lesactiviteiten, zijn er ouders die dit stukje schrijven voor ’t Hèmers krantje’, 
inschrijfformulieren ontwerpen, inschrijvingen verwerken, kasboek bijhouden, muziek 
voor in de les en zo kunnen we nog wel even doorgaan. We kunnen het op deze manier 
voor iedereen ‘behapbaar’ houden. Spreekwoordelijk gezegd ‘vele hand maken licht 
werk’ en dat is gewoon zo! 

Naar de boerderij!
Op donderdag 2 mei zijn de kinderen naar 
boerderij de Pippert geweest in Ophemert. Met 
de laarsjes aan en het zonnetje er bij, beloofde 
het een mooie/gezellige ochtend te worden. De 
kinderen mochten eerst kijken bij de kalfjes. 1 
Kalfje mocht zelfs geaaid worden, toch nog best 
spannend zo’n kalfje van dichtbij. Vervolgens 

gingen we naar de “grote” koeien. Waar de één het best spannend vond, aaide de ander 
iedere koe, 1 kindje kreeg zelfs een lik in zijn gezicht. Daarna was het tijd om te spelen in 
het hooi, de kinderen vonden het ontzettend leuk! Daarna nog even een rondje gelopen 
over de camping en als afsluiting, verse melk van de koe gedronken. Het was een 
geslaagde ochtend, de kinderen hebben volop genoten!!
 

Peuters in beweging



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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Er zijn altijd plaatsen beschikbaar
Inmiddels hebben we een grote groep kinderen en een enthousiaste groep ouders 
zowel woonachtig in Ophemert als daarbuiten. Wanneer de kinderen 4 jaar zijn gaan ze 
naar school en nemen ze geen deel meer aan de Peuters in beweging groep. Daardoor 
zullen we verloop houden in deze groep en zijn nieuwe kinderen altijd welkom!

De kosten zijn €10 per maand.
Een strippenkaart kost € 35,- voor10 lessen. Voor een tweede kind betaald u € 6,-.
U kunt altijd 1 gratis proefles volgen.

Nieuwsgierig
o Kom gerust eens langs in onze les 
o Bekijk onze facebook pagina
https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert

Laatste les van het seizoen
De laatste les van dit seizoen zal plaatsvinden op donderdag 18 juli. De eerste les na de 
zomervakantie zal starten op donderdag 5 september.

Peuters aan het woord
In september ben ik samen met mijn broer voor het eerst bij de peutergym gestart. 
Iedere week worden er weer leuke, verschillende toestellen neergezet. Vaak heb ik de 
hulp van mama nodig, maar sommige dingen kan ik al alleen. In februari nam mijn 
broer afscheid en mocht hij naar de basisschool. Ik moest toen erg wennen dat hij niet 
meer mee was. Maar ik heb nu wel alle aandacht van mama :-) Iedere donderdag ga ik 
met veel plezier naar de Peutergym.

Peuters in beweging - VERVOLG -
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Ode aan .......

foto’s van Zen
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Van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren is het weer feest in Zennewijnen. Want 
dan is er weer De Boekenmarkt met de Theetuin op het erf van Hermoesestraat 7. 
De Stichting De Boekenlegger organiseert deze dagen weer. Er zullen tweede hands 
boeken verkocht worden: romans, tuinboeken, spanning enz. enz. Dit jaar is er 
opvallen veel religie, esoterie en geschiedenis.

De markt is open van 10.00u tot 16.00u, op zondagen van 12.00u tot 16.00u
De tuin fungeert deze dagen als theetuin. U kunt er wat drinken en vrijwilligers gaan 
weer veel taarten en koeken bakken. U kunt genieten van de tuin en de bloemen, 
uitkijken over het water van de plas en luisteren naar de kikkers en de vogels.
De opbrengst komt ten goede aan een project voor straatkinderen in Mwanza in 
Tanzania.

In het weekend van Pinksteren is er ook live muziek. Zaterdag komt de groep ‘de 4 
old boys’ uit Aalsmeer spelen en tweede Pinksterdag komt een doedelzakspeler, Piet 
van der Maden uit Zwolle de markt luister bij zetten. Hij wordt begeleid door zijn 
vrouw Nel op een keyboard. Die dagen is het dus extra gezellig op het erf.
Het wordt hopelijk voor ons allemaal weer 12 dagen lang genieten en de kinderen in 
Tanzania hopen natuurlijk op een hoge opbrengst.

Seija van den Berg

BOEkENMARkT EN THEETuIN

De Hortensiaverkoop van begin april was weer een groot 
succes. Vrijwilligers bedankt voor jullie medewerking. 
  
Dan was er nog het optreden van de streetdancegroepen 
tijdens konings-dag. Gelukkig zat het weer mee en werd 
het een spetterend optreden 
  
Op 6 juli hebben de streetdancegroepen ook hun jaarlijkse danceuitvoe-ring. vanaf 
18.30 in de gymzaal van Huis Ophemert 

Lestijden:
Maandag 19.30 – 20.30 Badminton
Vrijdag  15.30 – 16.30 Streetdance (D-Dream)
 16.30 – 17.30 Streetdance (A-Wish )
 17.30 – 18.30 Streetdance (B-Great ) 

Penningmeester:  Karin Tjonk  telefoon: 605759 
 Erna Wachtmeester telefoon: 606658

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Nieuwe voorzitters
Vol enthousiasme kunnen we jullie informeren dat het de vereniging 
gelukt is om niet een maar 2 voorzitters te vinden: Paul Sterk & Dirk Boersma. Paul & 
Dirk hebben ervoor gekozen om er een duo voorzitterschap van te maken.

Hoofdtrainer
Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat het er ook in geslaagd is om 
Andre Verbeek te contracteren als hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020. 

Vacature
Onze huidige wedstrijdsecretaris jeugd- en dames voetbal Allert van Winkelen gaat 
na jaren van trouwe inzet stoppen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe enthousiaste 
wedstrijdsecretaris jeugd- en dames voetbal. Heb je interesse, stuur een mail naar 
info@vvophemert.nl. 

Kantine
De kantine draait een behoorlijke tijd op vrijwilligers wat 
echt ontzettend goed gaat. Uiteraard kunnen we hier 
altijd nog wat meer hulp gebruiken.

Vanaf nu kan je in de kantine niet alleen contant, maar 
ook per pin betalen. Vanwege de transactiekosten gaat 
de voorkeur wel uit naar contante betalingen.

Jong voetbaltalent
We zouden graag weer van start gaan met een nieuw miniteam. Jongens & meisjes 
van 4 jaar en ouder zijn op woensdagavond van harte welkom om op een leuke 
manier kennis te maken met voetbal. Stuur een mail naar info@vvophemert.nl voor 
alle details en kom vrijblijvend kennismaken!

Voorbereidingen seizoen 2019/ 2020
We hopen dat iedereen met veel plezier aan het voetballen is dit seizoen. Maar 
mocht je toch willen opzeggen doe dat dan uiterlijk 31 mei. Dit kan alleen via 
ledenadministratie@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, zijn van harte welkom! Aspirant leden 
mogen eerst een paar keer komen proef trainen daarna volgt (iom de trainer) 
plaatsing in een team. Heb je de afgelopen 5 jaar bij een andere vereniging 
gevoetbald, dan moet je een overschrijving aanvragen. Voor meer info/ vragen/ 
aanmelden voor een proeftraining stuur een mail naar. info@vvophemert.nl

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTuuR
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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 
Wesley van Oort het weten! Wesley is bereikbaar op mobiel nummer 06-83993710 en 
bespreekt graag de mogelijkheden en wensen

Activiteiten op & rond het veld
Koningsspelen
Vrijdag 12 april hebben Remco, Alex, Jaimy en Thijs een leuke 
voetbalclinic  georganiseerd tbv. de Koningsspelen van de PWA 
school. Het was wederom een geslaagde ochtend met ongekende 
talenten & veel voetbalplezier iedereen nogmaals bedankt

Einde seizoen activiteiten
Het tentenkamp voor de pupillen (JO8, JO10 & JO11) staat gepland op zaterdag 15 & 
zondag 16 juni. Dit jaar doen Renske, Emke & Marieke samen met de AC hun uiterste 
best om hier een leuk & verassend voetbalweekend van te maken. Uiteraard kunnen 
zij dit niet alleen en zullen ze een beroep doen op de ouders van deze teams. Meer 
informatie volgt binnenkort per mail.  
De andere teams kunnen ook dit jaar weer, per mail, budget aanvragen voor een 
leuke einde seizoen activiteit.

Pupil van de week
Ook dit seizoen hebben we pupillen van de week die de aftrap bij de wedstrijd van 
het eerste mogen doen. Voor het volgende seizoen zijn we uiteraard weer opzoek 
naar pupillen van de week, wil jouw zoon/ dochter dit zijn, stuur dan een mail info@
vvophemert.nl

24 maart Etosha
31 maart Deon

11 mei Shane

28 april Kas
5 mei Finn

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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Stratenvoetbal
Zondag 9 juni is het stratenvoetbal toernooi voor iedereen in Ophemert & 
Zennewijnen (vanaf 15 jaar). De organisatie is ook dit jaar weer in handen van de 
activiteiten commissie. Schrijf je team zsm in per mail activiteiten@vvophemert.nl. 

VVO Zomertoernooi
Dit jaar organiseert de AC op zaterdag 22 juni een toernooi met vrije inschrijving. Stel 
je team samen (vanaf 18 jaar) en schrijf je in: activiteiten@vvophemert.nl. Meer info 
volgt na aanmelding en via social media. 

Agenda
Zondag 9 juni: Stratenvoetbal voor iedereen in Ophemert & 
Zennewijnen.
Zaterdag 15 & zondag 16 juni: Tentenkamp voor JO8, JO10 
& JO11.
Zaterdag 22 juni: VVO Zomertoernooi, vrije inschrijving.
Eind juni - Einde team seizoen feestjes.
Vrijdagavond 5 juli: Grote schoonmaak & materiaal inleveren.
Week 26: Start groot onderhoud, minstens 6 weken niet betreden!

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Voorzitters  Paul Sterk 06-22514718 & Dirk Boersma 06-22995926
Secretaris Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring Wesley van Oort  06-83993710
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Social Media: VVOphemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -



Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

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

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
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V.V.OPHEMERT is 
op zoek naar

jong voetbaltalent!

Wie:   jongens & meisjes van 4 jaar en ouder
Wanneer:  woensdagavond een uurtje kennismaken met de bal
Waar:   Sportpark De Kapelhof/ voetbalveld
Kosten:  tot aan de zomerstop (half juni) voetbal je gratis

Kleding:  sportieve kleding, sportschoenen & een flesje water
Verder:  stuur een mail naar info@vvophemert.nl voor alle details 
  en kom geheel vrijblijvend kennismaken met voetbal!
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Deadline kopij voor uitgave 4 van 2019 is: 23 juni. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

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 

Vaderdagmarkt 2019
De voorbereidingen zijn in volle gang voor onze vaderdagmarkt die op vrijdag 14 juni 
vanaf 18.00 uur plaats zal vinden 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 tot 12 uur afgeven bij het schuurtje naast de Torenhof.
Er is dan iemand van de commissie aanwezig om het aan te nemen.

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

We zien uit naar een weer gezellige en geslaagde markt.

U KOMT TOCH OOK!!!!!????





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



        ____________ 

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 


