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AUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.
Compleet, goed en betaalbaar

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

www.autobedrijfwillekes.nl
tel.nr. 0344-651294

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

www.bandenservicewillekes.nl
webshop: www.gebruiktevelgenenbanden.nl

tel.nr. 0344-661446
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     Voor verkoop, APK, onderhoud, reparatie van uw auto. 
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Restaurant “Het Dijkhuis”
� Een sfeervol restaurant �

� Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 �
� www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu �

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

Ontspannen overnachten
in de luxe bed & breakfast of in de royale trekkershutten.

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

www.campingzennewijnen.nl
ANWB-waardering: 9,3

Hermoesestraat 13  |  4062 PP Zennewijnen  |  Tel. (0344) 651498

������������������������������� ����������������



Restaurant “Het Dijkhuis”
� Een sfeervol restaurant �

� Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 �
� www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu �

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

Ontspannen overnachten
in de luxe bed & breakfast of in de royale trekkershutten.

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

www.campingzennewijnen.nl
ANWB-waardering: 9,3

Hermoesestraat 13  |  4062 PP Zennewijnen  |  Tel. (0344) 651498

������������������������������� ����������������

- 3 -

4mei 2013
Jaargang 7, uitgave

Informatie:
Redactie
- Ben Groven -
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
- Angelique Bos -
M.Bos-q4c@kpnplanet.nl

Adverteren
- Wim van Driel -
w.van.driel21@kpnplanet.nl
- Lieke de Bie -
liekeannemarijke@hotmail.com

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

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

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

Data 2013:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal vóór
5 26 september 6 september (*)
6 28 november 8 november

(*) aangepast ivm verspreiding

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij Angelique Bos.

Advertentiekosten (excl. BTW):
Zwart/wit Kleur (alleen heel A5) Per nummer
1/2 A5 € 12,50 1 jaar (6x)  € 60,00
1/1 A5 € 25,00

Middenblad  € 27,50

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Monique de Jongh
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Henk Helderton
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Kees van Houselt
Peuterspeelzaal “Dikkie Dik” Marianne Crombach
Restaurette Ben van Geene
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Peter Albarda
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Ria Vermeulen
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren
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Aarde

Wat echt wennen is hier achter de Waalse dijk, is de aarde 
waarop we wonen en leven. Voor mij is grond een belangrijk 
iets om me prettig bij te voelen. Dat ontdekte ik na jaren 
kamperen met de tent. Als we op de bonnefooi een camping 
opreden op zoek naar een plekje waren we soms heel snel klaar. Het voelde niet 
goed. En wat is dat dan? In de loop van de jaren ontdekte ik dat de geur van de 
grond me niet aanstond. Ik voelde me er niet op mijn gemak, niet thuis. 

Zo verging het ons ook toen we naar meer de rust en ruimte wilden verhuizen. We 
hebben wat rond gereden en gelopen. Nederland is een prachtig land met heel 
veel mooie plekken, maar als de grond niet goed voelt en ruikt dan klopt het voor 
mij niet. 

Dat betekent niet dat we meteen vertrouwd zijn met deze kleigrond. Dankzij 
deze bijzondere winter en voorjaar hebben we al veel ontdekt. Als het lang heeft 
geregend, is het week als veen. Je kunt er ver in wegzakken alsof het drijfzand is. 
Behalve dat het zo kleeft dat je je laarzen erin verliest. En dat is weer anders dan 
veen. Als het droog is, stuift het als zand, maar wordt het zo hard als steen. En bik 
je het bovenste laagje weg, dan blijkt het daaronder nog vochtig. Heel anders dan 
zand. De stevigheid die het heeft als het droger is, staat lijnrecht tegenover de 
weekheid als het helemaal door en door nat is.

Zo is het ook wennen wanneer je het beste onkruid kunt trekken. En wat ik nog 
niet onder de knie heb, is herkennen wanneer ik een steen in mijn handen heb en 
wanneer een droge brok klei. Maar oefening baart kunst.

Wat groeit, is de bewondering voor de mensen die hier hun hele leven de grond 
hebben bewerkt en nog bewerken. Als ik over de dijk en door het dorp loop zie ik 
zelfs mensen op hoge leeftijd hun tuin bewerken. Het is zwaar werken, maar als 
het eenmaal groeit dan groeit het als kool. We hebben al heel wat lekkers uit onze 
koolhof kunnen eten net als de vogels trouwens.

Pas kwamen we op een zwoele avond laat thuis. De grond was al een beetje 
vochtig aan het worden. En toen roken we de aarde. Ja, dit is ons nieuwe thuis.

Een goede zomer,

Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



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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Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert
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� mijn kind luistert niet, maakt ruzie, is boos
� hoe krijg ik mijn kind op tijd in bed
� doe ik het wel goed, wat heeft mijn kind nu nodig
� ik heb nergens meer tijd voor….
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Beste mensen,

Na het vorig Hèmers Krantje is er geen bijeenkomst geweest in
verband met de vakantieperiode. We hebben dus weinig nieuws te vertellen.

Het programma voor het seizoen 2013/2014 hebben we rond! 
Voor u blijft het echter nog even een verrassing.

De programmaboekjes (die we nog aan het maken zijn) worden eind augustus 
bezorgd bij de adressen die bij ons bekend zijn.  Wilt u ook een programmaboekje 
en staat uw adres niet op onze lijst? Even een telefoontje naar
 Evie de Bie, tel. 651266
of Bertha van Lith, tel. 652539  en het wordt geregeld.

De data van onze bijeenkomsten voor het seizoen 2013-2014 zijn: 
Woensdag 4 september
Woensdag 2 oktober 
Woensdag 6 november 
Woensdag 4 december 
Woensdag 8 januari (de 2de woensdag v.d. maand) 
Woensdag 5 februari 
Woensdag 12 maart ( de 2de woensdag v.d. maand) 
Woensdag 2 april 
Woensdag 7 mei 

Zet ze vast in uw agenda of op uw kalender:

Wij wensen iedereen een goed zomerperiode en graag tot ziens in de Torenhof.

Bestuur Stichting Zestig Plus Soos Ophemert

Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika (in alfabetische volgorde)

60+ SOOS OPHEMERT



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Hierbij weer een kort overzicht van de stand van zaken en planning ‘Huis op 
Hemert’

- per 1 juni maakt de AGO gebruik van de sportzaal
- dinsdagmiddag 11 juni is de officiële naam van het nieuwe school-/dorpsplein 
onthuld door de gemeente, te weten het “Koning Willem Alexanderplein”
- dinsdagavond 11 juni was de informatieavond van de gemeente Neerijnen
- woensdagavond 12 juni hebben de deelnemers aan de seniorenreis bij 
terugkomst een heerlijke maaltijd genuttigd
- zaterdag 15 juni was Rotary-dag en een veiling van kunstwerken van Waalwood; 
zie hierna
- in juni hebben de STMR en SZR hun intrek genomen
- inmiddels zijn ook de eerste aanvragen ontvangen voor privéfeestjes en -
partijen
- er lopen op dit moment diverse nieuwe aanvragen van potentiële gebruikers 
voor het ‘Huis op Hemert’; meer informatie volgt in de volgende editie van ‘t 
Hemers Krantje
- vanaf 1 september a.s. zal de volleybalvereniging gebruik gaan maken van de 
sportzaal
- op zaterdag 7 september a.s. is de officiële opening van het ‘Huis op Hemert’

Beheer/ horeca
Op 11 en 12 juni jl. heeft de nieuwe beheerder/exploitant van het ‘Huis op Hemert’ 
voor het eerst zijn kunsten kunnen laten zien tijdens de inwonersavond en de 
maaltijd voor de deelnemers aan de seniorenreis. Voor alle duidelijkheid: de nieuwe 
beheerorganisatie is de Sportfondsen groep, welke lokaal vertegenwoordigd wordt  
door de directeur Bas Corbijn. De uitvoerende persoon die namens Sportfondsen 
de coördinatie van het ‘Huis op Hemert’  gaat doen is Rob Verhoef. Beide heren 
hebben ondanks de zeer korte voorbereidingstijd fantastisch werk geleverd op 11 
en 12 juni! Dit is niet alleen de mening van het stichtingsbestuur maar blijkt ook 
uit de zeer enthousiaste reacties van de deelnemers. In een aparte Nieuwsbrief 
welke huis-aan-huis zal verschijnen zullen Sportfondsen en Rob Verhoef zich nader 
voorstellen. Hopelijk zullen alle inwoners in de toekomst kennis maken met de 
faciliteiten in het ‘Huis op Hemert’ zodat u het allemaal ook zelf kunt ervaren. U 
bent van harte welkom!

Bijdragen Rotary en ‘Waalwood’
Zaterdag 15 juni hebben leden van de Rotary-Doet (Rotaryclub Tiel-Waalstreek) 
overdag houten terrasmeubels getimmerd voor het ‘Huis op Hemert’. 

“HUIS OP HEMERT”
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert





- 13 -

Aannemersbedrijf van der Helden uit Ophemert heeft hiervoor het materiaal en 
timmermannen (voor de voorbereiding en begeleiding) beschikbaar gesteld. Toen 
de meubels klaar waren, is men naar het Kasteel te Ophemert gewandeld voor 
een wijnproeverij. De avond werd afgesloten met een veiling van kunstwerken 
van Waalwood in het ‘Huis op Hemert’. Waalwood is een initiatief van twee zeer 
enthousiaste en creatieve inwoners van Ophemert (Monique en Ingrid). Zij 
hebben van sprokkelhout, dat ze hebben gevonden in de uiterwaarden van 
De Waal, prachtige kunst gemaakt. Tijdens de Rotary-dag zijn ’s-avonds 17 van 
deze kunstwerken geveild voor een totale opbrengst van maar liefst � 2.500. Alle 
opbrengsten, dus de houten terrasmeubels, de opbrengst van de wijnproeverij 
en de opbrengst van de veiling zijn geschonken aan het bestuur van het ‘Huis op 
Hemert’! Bijzondere dank gaat uit naar de initiatiefnemers van de Rotary (Wim van 
Beuzekom, Tjeerd Vrij en Wim van der Helden) en de kunstenaars van Waalwood 
(Monique en Ingrid).

Op onderstaande foto bekrachtigen de beide voorzitters (Gerard Croonen en 
Hanny Kapelle) de overdracht van de houten terrasmeubels.

 

Bijdragen telefonie en internet
Zoals bekend is op veel plaatsen in Ophemert het bereik van mobiele telefoons 
(zeer) slecht. In het ‘Huis op Hemert’ was nagenoeg zelfs helemaal geen bereik. 

“HUIS OP HEMERT” vervolg
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert



KLINIEK VOOR DIEREN
info@bata4en.nl

“Wij weten als geen ander wat uw dier nodig heeft. 
Van de benodigde gezondheidszorg tot de juiste voeding.”

Spreekuur
 Ophemert ma. t/m vrijdag 16:30 - 17:30 uur 
 Haaften  ma. t/m vrijdag 13:30 - 14:00 uur
   (voor andere momenten alleen op afspraak)
Spoedgeval   24 uur per dag bereikbaar
Operaties   Op afspraak

Weverstraat 2 • 4061 AP OPHEMERT
Enggraaf 22 • 4175 ER HAAFTEN • tel.: 0418 - 591302
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Daar is sinds kort een einde aan gekomen. Met de hulp van onze inwoners Maurits 
Zandbergen en Wouter ter Meulen is een plan gemaakt om de mogelijkheden van 
telefonie en internet in het ‘Huis op Hemert’ te verbeteren. Inmiddels is door het 
bedrijf van Maurits (RadioAccess) ook een systeem aangebracht in het gebouw 
waardoor Vodafone gebruikers nu een optimaal telefonisch bereik hebben. Zowel 
het systeem als de installatie en inrichting hiervan is geschonken door RadioAccess!

Voor de KPN-gebruikers is het helaas nog even wachten op de GSM-mast die 
gepland is op het terrein van het voetbalveld. Met de hulp van Wouter zal op 10 
juli a.s. de gehele ICT-infrastructuur worden ingericht in het ‘Huis op Hemert’. Vanaf 
die datum kunnen alle bezoekers van het ‘Huis op Hemert’ ook gebruik maken van 
gratis WiFi (internet).

Bijdrage logo ‘Huis op Hemert’
Hierbij treft u het nieuwe logo aan van het ‘Huis op Hemert’. 

Dit logo is ontworpen door professionele ontwerpers van internetretailer www.
wehkamp.nl . Dankzij de connecties van Kulturhus-voorzitter Hanny Kapelle met 
Wehkamp.nl is het ontwerp geschonken aan het stichtingsbestuur van het ‘Huis op 
Hemert’!

Tot slot
Zoals u hiervoor kunt lezen dragen veel inwoners van Ophemert, maar ook 
daarbuiten, een warm hart toe aan het Kulturhus / ‘Huis op Hemert’. En er volgen 
nog meer schenkingen! In de volgende editie van ‘t Hemers Krantje volgt 
hierover meer informatie. Op de website www.kulturhus-ophemert.nl is een lijst 
opgenomen met spullen die nog nodig zijn in het ‘Huis op Hemert’. De namen van 
degenen die al iets hebben geschonken, zijn er ook bij vermeld. Wilt u ook iets 
schenken of op een andere manier een bijdrage leveren aan het Kulturhus / ‘Huis 
op Hemert’? Neemt u dan contact op met een van de bestuursleden.

“HUIS OP HEMERT” vervolg



 

KEIZERSTRAAT 23  4064ED  VARIK TEL 
0344652376 MOBIEL 06 41094855 

  

 

 
 
 
 
 
 

Voor service en  kwaliteit kom bij: 
Rijwielservice W.P. van Zuidam. 

 

Erkend B.S.P. DEALER. 
 

OPHAAL SERVICE MOGELIJK! 
TEVENS UW ADRES VOOR UW NIEUWE FIETS! 

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN! 
 

 

 

            

BSP Brave III  de ideale stads en/of schoolfiets 

Nu leverbaar voor €440,00 

dames shiny black signal white fire red  52 cm of 57 cm 

heren shiny black  basalt grey     56 cm of 62 cm 
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Als ik dit schrijf hebben we een paar zomerse dagen en die warmte hebben we 
allemaal nodig. Een ander soort warmte kunt u ervaren als u onze restaurette 
bezoekt.

Restaurette “kom d’rin” is elke maand open op de 3e woensdag van de maand. 

Om 11 uur staat de koffie weer klaar, staan de spelletjes gereed, maar kunt u ook 
gezellig aanschuiven voor het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. 

Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15  het 3-gangen diner weer voor 
u klaar.

Het menu op 21 Augustus is:
Tomatensoep, gehaktbal, sperziebonen, gebakken aardappelen, appelmoes, dessert.

Het menu van 18 September is:
kippensoep, rode kool met hachee, gekookte aardappelen, dessert.

Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie met iets lekkers na
U kunt dit alles genieten voor €10,00

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

Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande,  dus voor 19 augustus  
resp. 16 september bij:

Lucy van Geene tel 0344- 652188  of bij
de SWON tel. 0418- 652371 

U bent van harte welkom
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AQUARELCLUB

GOED NIEUWS VOOR OPHEMERT !!

Welzijn Neerijnen start dit najaar in “Huis op Hemert” 

een AQUARELCLUB

Dit is voor U een mooie gelegenheid om samen met anderen te schilderen. U 
kunt ervoor kiezen om onder begeleiding te aquarelleren of om geheel Uw eigen 
waterverf-weg te gaan.

We komen 10 keer bij elkaar. Voor materialen wordt gezorgd. U hoeft zelf niets aan 
te schaffen.  Uw eigen aquarelspullen mag U ook gebruiken.

VOORWAARDE:
a. Er moeten tenminste 10 aanmeldingen zijn. 
b. Er zal bij aanvang een bijdrage gevraagd worden van 68 euro (voor alle
 tien keer tezamen).
c. Er wordt geen geld geretourneerd.

WIJ VRAGEN:
Iedereen die dit leuk lijkt moet niet wachten maar zich snel opgeven. Denk na welk 
dagdeel Uw voorkeur heeft. (’s morgens, ’s middags en welke dag van de week). Er 
wordt geprobeerd een tijd te vinden die voor de meeste mensen aanvaardbaar is. 

INLICHTINGEN en AANMELDEN bij:

Jan Hento, Groenestraat 13 4061 BD, Ophemert
Tel.: 0344 652169
Email:  j.hento@greenstreetgallery .nl 

Of bij: Welzijn Neerijnen, tel: 0418 652371
Welzijn Neerijnen wenst U:  GOEDE ZIN EN VEEL PLEZIER



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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pottenbakkerij Klei-allerlei 
Dorpsstraat 8, 4061AM Ophemert. 
tel: 0344 651291; www.kleiallerlei.nl 

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

 

2e  zaterdag in 

mei: 

OPENDAG 
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Rabo Fietsdag zaterdag  29 juni 2013:
Zaterdag 29 juni 2013 hebben we voor AGO 
gefi etst tijdens de Rabo Fietsdag. Jong en oud 
hebben meegefi etst. Het was super gezellig en 
iedereen kan trots zijn dat ze de fl inke tocht 
van bijna 40 kilometer hebben uit gefi etst. De  
fi etsroute en foto’s van deze gezellige dag zijn 
te bekijken op onze website www.agosport.nl. Langs deze weg bedanken we alle 
fi etsers voor de gezellige dag en voor de bijdrage voor de vereniging.

Wij bedanken André Vermeulen voor het lenen van de kar, we hebben hiermee 15 
fi etsen kunnen vervoeren naar en van de opstapplaats in Tiel. Super!

Straatspeeldag Wadenoijen/eenwielergroep:

Op woensdag 12 juni werden wij uitgenodigd om bij de 
straatspeeldag in Wadenoijen een demonstratie eenwieleren te geven. Met 6 
meiden, hoepels, palen en eenwielers kwamen wij daar aan en mochten aan een 
leuk verbaasd publiek wat trucjes laten zien. Hierna mochten de kinderen uit 

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



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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Wadenoijen zelf even proberen te eenwieleren. De meiden uit Ophemert werden 
goed verzorgd met broodjes, chips, ijs en drinken en hebben natuurlijk ook rondjes 
langs alle leuke spelletjes op straat gedraaid. Het was een gezellige middag en 
dank aan de hulpmama die met de auto mee reed en ter plekke een handje heeft 
geholpen.

Huis Op Hemert:
Inmiddels zijn alle groepen van AGO heerlijk aan het sporten in de prachtige mooie 
nieuwe sporthal in het Huis Op Hemert. Het is allemaal even wennen maar het 
is vooral genieten van de ruimte en de mogelijkheden die we lange tijd gemist 
hebben.

Zumba! Nieuw! 

Vanaf 2 juli 2013 hebben we een nieuwe Zumba 
instructrice. Haar naam is Linda van de Vendel. De eerste les(sen) heeft/hebben 
inmiddels plaatsgevonden. Met een leuke groep enthousiaste dames is ze van start 
gegaan. Het is natuurlijk voor beide kanten nieuw maar de eerste reacties zijn zeer 
positief. Let’s Zumba! 

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 78,50 per half jaar, €157,00 per jaar,  
op jaarbasis worden er 40 lessen gegeven en de kosten zijn dan slechts € 3,93 per 
les! En zoals bij al onze lessen geldt, de eerste 3  lessen zijn geheel vrijblijvend.

Donateurs:
Vroeger waren ze er al: “ de donateurs”. In de loop van de jaren is deze vorm van 
inkomsten voor AGO helaas verwaterd reden waarom wij dit opnieuw willen 
opzetten. Elk jaar kan men door een kleine bijdrage te geven meehelpen om onze 
vereniging te laten voortbestaan. Wij willen u dan ook vragen om net als vroeger 
weer donateur te worden van onze vereniging door onderstaand strookje in te 
vullen en in te leveren bij één van onze bestuursleden. 
In Ophemert kan dit op de volgende adressen:
 Yellowstraat 2 (Christina Claus)
 Ganzenhof 30 (Monique de Jongh)
 Bommelsestraat 1  (Miranda van Leeuwen)

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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�--------------------------------------------------------------------------------------------------�

Ja, ik wordt donateur van AGO, Algemene Gynastiekvereniging Ophemert:

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer: 

� contante betaling ad. € 10,00

� ik machtig AGO om 1x per jaar € 10,00 af te schrijven van rekeningnummer: 

  Bankrekening: 

Handtekening: 

Datum:    .... /.... / 2013 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------�

Vakantie:
Wanneer dit krantje verschijnt is het “grote” vakantie. Wij wensen iedereen dan ook 
een hele fijne zomervakantie. Lekker genieten en uitrusten.  
Vanaf maandag 2 september gaan we weer van start. Alleen de Zumba dames 
hebben een weekje extra vakantie, dinsdag 10 september is de eerste Zumbales. 
Graag tot ziens bij onze activiteiten in het Huis Op Hemert! 

Al onze sportactiviteiten en lestijden kunt u terug vinden onze website:
 www.agosport.nl.

Ook kunt u ons vinden op facebook   

Voorzitter: Cleo Cornelissen telefoon: 0345-581401
Vice voorzitter: Christina Claus telefoon: 651030            
Penningmeester: Miranda van Leeuwen  telefoon: 651480             
Secretaris: Monique de Jongh telefoon: 652183     
Algemeen bestuurslid:  Claudia Essenburg telefoon: 632471

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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PRAKTIJK VOOR COACHING
Phychotherapie en training Cortlever

www.psychotherapiebetuwe.info
Waalbandijk 31 • 4061 AL Ophemert • Tel. 06 83 69 55 53
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Even een terugblik op de dienst van 30 juni in Ophemert, mij werd gevraagd door 
mevrouw Vermeulen om een verhaaltje te schrijven voor de Kerk Roept, bij deze.

Zondag 30 juni was er een openluchtdienst op het plein van Kasteel Ophemert, 
de baron van Dedem was zo vriendelijk om de ruimte ter beschikking te stellen. 
Het zag er allemaal heel gezellig uit, lekker buiten, Euphonia de muziekvereniging 
van Ophemert, Bert van de Brink organist, en de zondagschool waren allemaal 
aanwezig. Er stond zelfs een koffie schenkerij met lekkernijen opgesteld om na 
afloop van de dienst even gezellig na te praten onder het genot van een kopje 
koffie. De dienst werd geleid door dominee Annemieke de Bruijn.

Wat een mooie dienst, en wat bijzonder om dat in de buitenlucht mee te maken, en 
leuk al die kinderen van de zondagschool.  Tijdens de dienst gingen ze even naar 
de kasteeltuin, om daar met de juffen hun thema te bespreken. Later kwamen ze 
terug om met dominee Annemieke nog na te praten en te zingen. Intussen waren 
de vogeltjes aan het meezingen, en tijdens de gehele dienst zat een duif vanaf de 
hoek van het dak alles te bekijken. Dat vond ik zo bijzonder, in de Bijbel staat veel 
geschreven over De Duif, ik zie het als een symbool van vrede. Wat ik ook zo mooi 
vond, dat er een paar jongeren tijdens de dienst actief waren. Dat maakt zo’n dienst 
speciaal.

Achter dit evenement zit natuurlijk ook een hele organisatie van vrijwilligers, en 
dan denk ik, wat geweldig dat die mensen zich zo inzetten om dit te organiseren in 
het mooie dorp Ophemert.

Hartelijk dank dominee Annemieke de Bruijn, en iedereen die mee heeft gewerkt 
aan deze openluchtdienst.

Met vriendelijke groet,

Geerjan Vissers van Blijderveen

Terugblik Kasteeldienst
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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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We horen van Hemerse die verhuist zijn dat ze het Hemers Krantje missen. Daarom 
heeft de redactie besloten om ook digitaal te gaan. Wil je ‘t Hèmerts Krantje digitaal 
(pdf ) ontvangen, laat het ons even weten. 

Daarnaast willen we ook de website weer actueel gaan houden. In de komende 
periode worden hier weer stappen in gezet. We houden jullie op de hoogte.

Voor uitgave 5 is de aanleverdatum verschoven naar 6 september. Zorg dat u dit 
goed in dat agenda heeft staan.

Van de Redactie

Aangepaste aanleverdatum kopij



             www.electroworldton.nl 

 Akkersestraat 4  -  4061 BH  -  Ophemert  -  0344-651611 

Electroworld Ton uw adres in de regio voor : 

* LED - LCD - Plasma - 3D 
* Homecinema -  Bluray 
* Kleinhuishoudelijk 
* Witgoed (Inbouw) 
* Computers 
* Eigen technische dienst 

Uitgeroepen tot beste dienstverlenende winkelformule van Nederland ! 

Officieel dealer van digitale tv aanbieders: 
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Restaurant “Het Dijkhuis”
� Een sfeervol restaurant �

� Waalbandijk 33, Ophemert - Tel: 0344-652736 �
� www.hetdijkhuis.eu - info@hetdijkhuis.eu �

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

Ontspannen overnachten
in de luxe bed & breakfast of in de royale trekkershutten.

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

www.campingzennewijnen.nl
ANWB-waardering: 9,3

Hermoesestraat 13  |  4062 PP Zennewijnen  |  Tel. (0344) 651498
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AUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.
Compleet, goed en betaalbaar

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

www.autobedrijfwillekes.nl
tel.nr. 0344-651294

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

www.bandenservicewillekes.nl
webshop: www.gebruiktevelgenenbanden.nl

tel.nr. 0344-661446

AUTOBEDRIJF WILLEKESAUTOBEDRIJF WILLEKES

Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.Voor verkoop, APK en onderhoud van alle merken.

ALTIJD GOED AF!
AUTOBEDRIJF WILLEKES

   DE GEER 13                   DE VLONDER 10   
   OPHEMERT                         TIEL                      
                         

TEL: 0344-651294

    

                      
     Voor verkoop, APK, onderhoud, reparatie van uw auto. 

                Het autobedrijf in uw omgeving!

      WWW.AUTOBEDRIJFWILLEKES.NL 

                         
                                                       

 BANDENSERVICE - TANKSTATION 
                      WILLEKES

                              
  BOMMELSESTRAAT 17, OPHEMERT   

                          TEL: 0344-661446           
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