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4Juli 2015
Jaargang 9,  
 uitgave

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

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.

Data 2015:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
5 8 oktober 2015 18/19/20 september
6 26 november 2015 6/7/8 november

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

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

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
Omslag in kleur
• 1/1 A5 € 60,00
Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
• 1/1 A5 € 25,00
• Middenblad   € 27,50

Beleef het aan de Waal

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

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

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

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

Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.
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supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Ophemert vanaf de Waal

De eerste keer dat ik in Tiel op een bootje 
stapte om dit schitterende gebied vanaf 
de Waal te bekijken, woonden we hier net 
een paar weken. Zoals dat gaat als je de 
omgeving vanaf het water ziet, kon ik me totaal niet oriënteren. De mij bekende 
kenmerken op het land waren niet zichtbaar.
Een tijdje terug verschijnt er een uitnodiging van Ruimte voor de rivier in mijn mailbox 
om de langsdammen vanaf een rondvaartboot te bekijken. Zoals jullie weten loop 
ik graag langs de Waal en heb het project met belangstelling gevolgd. Dus me 
aangemeld. 
En afgelopen woensdag blijkt dat er velen hetzelfde hebben gedaan. We stappen op 
bij aanlegsteiger van de veerpont en worden hartelijk welkom geheten. We boffen 
enorm met het weer. Dat maakt het tot een heus uitje.  Zodra de boot wegvaart, 
worden we gevraagd naar beneden te gaan. Daarna leggen de mensen van 
Rijkswaterstaat en de aannemer ons uit hoe het project is verlopen. De 10 km van 
Wamel naar Ophemert wordt als proefproject gebruikt om te kijken of langsdammen 
het water sneller afvoeren dan met kribben. Ook dit keer verbazen de maten:  90 
meter tussen de oever en de langsdam, 230 meter voor de professionele vaargeul. 
Wat is die rivier toch indrukwekkend breed, ook in cijfers!
Als we later weer aan dek een praatje maken met iemand van Rijkswaterstaat komt 
er toch antwoord op de vraag of het veiliger wordt om te zwemmen in de rivier. 
Juist niet dus. Omdat er ook recreatievaart in de oevergeul mag gaan varen, wordt 
die verder uitgebaggerd. En daar zal flinke stroming zijn. En bij de openingen in de 
langsdam is het helemaal oppassen geblazen. Jammer!
Nieuwsgierig ben ik of het dit keer wel lukt te weten waar we ongeveer zijn. De dijk is 
een vaste route en voor zover het rijden op een dijk dat toelaat, wordt er altijd goed 
naar buiten gekeken. De buitendijkse huizen in Tiel zijn duidelijk te zien. Al snel zie 
ik de koeien in de “wetlands” net na Tiel lopen. De steenfabriek is natuurlijk een heel 
duidelijk herkenningspunt. Je merkt aan de medepassagiers dat er extra goed wordt 
gekeken als we in de buurt van het eigen huis komen. Hier en daar zie je een klein 
stukje van een dak waaruit je ook kunt opmaken waar je bent.
Maar eenmaal na Zennewijnen komen we bij ons dorp. De mast van de sirene steekt 
boven de dijk uit. Wie weet is het te zien op de foto hierboven. Daarna blijft het 
meeste verborgen achter het vele groen. Een enkele hoge boomgroep komt me 
bekend voor en natuurlijk de kerktoren van de Maartenskerk. En verbeeld ik het me 
of wordt die in de paar jaar dat we hier wonen ook al meer aan het zicht onttrokken?
Voor wie er niet bij was: in september wordt het project opgeleverd. Dan kunnen we 
gaan kijken wat het effect op de oevers is. Volgens mij verandert de begroeiing nu al 
een beetje.

Wens iedereen een heerlijke zomer met grote of kleine fijne uitjes,

Kniertje. 

Belevenissen van een nieuwkomer
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Telefoon: 0344  65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

 Molenstraat 24, 4061 AC  Ophemert

 

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

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Hallo allemaal!!!

Het is bijna vakantie, wat hebben we daar allemaal zin in!
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

Woensdag 3 juni – Spelletjesmiddag op het voetbalveld
Het was een hele leuke en sportieve spelletjesmiddag waarbij weer veel moeders 
hebben geholpen. Dank jullie wel! Natuurlijk hadden alle kinderen prijs, maar de 
hoofdprijzen gingen naar Noah de Jong in de categorie groep 1 t/m 4 en Elena Claus 
in de categorie groep 5 t/m 8.

Wat gaan we de komende tijd doen?
We gaan lekker allemaal op vakantie. Begin volgend schooljaar op 4 september 2015 
is dan de volgende Jeugdsoos weer met een Kinderbingo, zet het maar vast in de 
agenda!

Allemaal een hele fijne zomervakantie gewenst!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail dan naar jeugdsoosophemert@gmail.com.
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Op maandag 28 september aanstaande is er een 
cursusavond om te leren reanimeren en om te gaan met 
de AED.
Deze cursus zal gegeven worden door Just 4 Safety uit Tiel.
Kosten van deze avond zijn 40 euro PP te voldoen op de avond zelf.
Voor meer informatie en eventuele opgave kunt u een mail sturen naar, 
m.buitelaar68@upcmail.nl.
De cursus start om 19.00 uur, vanaf 18.30 uur is het Kulturhus open.

Met vriendelijke groet,
Angelique Buitelaar.

AED nieuws

Fijn dat u onze bloemen heeft gekocht en dat u heeft meegedaan aan de Anjercol-
lecte. We hebben de opbrengsten hard nodig om het gebouw te onderhouden en de 
dirigent en verschillende leermeesters te betalen. Om u te bedanken, zijn we op een 
platte kar door het dorp gereden en hebben we muziek gemaakt. Eindelijk de belofte 
ingelost. We hopen dat u het leuk vond. Wij werden er in ieder geval heel blij van en 
gelukkig kregen we ook veel leuke reacties. Hans Kleinhout, bedankt voor het lenen 
van de kar. Waarschijnlijk willen we hem nog wel een keer gebruiken.

Op 28 juni hebben we meegedaan met de openluchtkerkdienst bij het kasteel. Nou 
is het altijd al leuk om op die prachtige locatie te spelen, maar samenspelen met Bert 
van den Brink is altijd een feestje. Wat speelt die man geweldig! De dienst was goed 
bezet en iedereen, vooral de dominee, kreeg veel bijval van de kwakende kikkers in 
de gracht die hun eigen concert gaven. De kinderen versierden de dienst met hun 
bellenblaas, het zonnetje scheen en het was prettig om erbij te zijn.

Op het programma staat nu nog het Hèmerts feest waar we velen van u graag willen 
zien en dan is het al weer vakantie. Op naar een nieuw jaar met misschien wel nieuwe 
leden en in ieder geval heel veel muziek.

Na de vakantie beginnen we met nieuwe moed. Op 1 oktober geven we een concert 
in “Vrijthof”, Tiel.

 Het bestuur van Euphonia

Nieuws van EUPHONIA
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Het is een beetje raar schrijven nu, als dit krantje bij een ieder op 
de deurmat valt is het vakantie en hebben wij ons grote feest 
gevierd, maar op het moment van schrijven moet het nog 8 juli worden.
In een volgend krantje zullen wij een aantal foto’s plaatsen van wat hopelijk een 
ontzettend leuk feest is geweest.
Hierbij wil ik ook graag al diverse sponsoren bedanken want dankzij deze
( plaatselijke ) ondernemers hebben  wij een mooi feest kunnen  organiseren voor de 
peuters van Dikkie Dik.
 – Bouwbedrijf van Helden
 – Geerjans haarmode
 – Tea Noteboom
 – Familie Vermeulen
 – Arjan van de Water
 – Fifth Advocatuur
 – Ton Electroworld
 – en diverse niet bij naam genoemde sponsoren
 – en natuurlijk Mariska Verbeek en Gerard Lacet voor de zandbak.

Net voor de zomervakantie nemen de volgende peuters afscheid, Semih, Naomi 
Brands en Naomi Vermeulen, heel veel plezier op de basisschool.
Tiego, heel veel plezier op de PSZ in Tiel.
Na de zomervakantie komen Jelle, Pepijn, Nikki en Babette bij ons spelen.

Voor een ieder fijne vakantie,
Vele groetjes van de peuters van Dikkie Dik,

Nieuwe kindjes zijn nog steeds welkom bij ons, loop gerust even binnen voor wat 
informatie of kijk even op de site www.spg-neerijnen.nl
Of bezoek onze Facebookpagina, www.facebook.com/dikkiedikophemert.

Angelique Buitelaar.

NIEUWS VAN
  PEUTERSPEELZAAL
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Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

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

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
- 13 -

RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

De echte zomerse dagen laten nog op zich wachten. Het is 
wellicht een “uitje” voor u om onze restaurette te bezoeken.
Restaurette “kom d’rin” in Huis Op Hemert 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 12.00  het 3-gangen diner weer voor u 
klaar.
Het menu van 19  Augustus is: Groentesoep, Gestoofde vis in Hollandaise saus, 
Erwten en worteltjes, Gebakken aardappelen, Dessert.
Op 16 September: Aspergesoep, Karbonaadje, Rode kool, Gekookte aardappelen, Jus, 
Appelmoes en 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. 17 Augustus, resp. 14 September bij:
Lucy van Geene  tel 0344- 652188  of bij
Welzijn Neerijnen  tel. 0418- 652371 

U bent van harte welkom

De Maalderij staat net over het spoor richting Wadenoyen [de oude meelfabriek 
van van Baren]. Het is een uitgegroeide hobby van Jan Timmer die veelal s’avonds 
in de schuur aan het werk is. Oude trekkers en landbouwmachines in oude 
glorie te herstellen, te repareren zodat ze weer werken. De hallen staan vol met 
gereedschappen, trekkers, machines en oude naaimachines en boven een stukje 
fruitteelt verleden. Het is te bekijken op de 1ste zaterdag van de maand tussen 2 en 
5 uur of op afspraak. Wij vragen 5 euro met gratis koffie en gebak.

Jan en Maaike Timmer
Tel. 0344-661598

De Maalderij



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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Beste mensen,

Op dit moment hebben we met de Zestig Plus Soos vakantie.

Wel zijn we als bestuur druk bezig met het programma voor het komende seizoen. 
Het is bijna rond. We denken dat we weer een leuk en gevarieerd programma 
hebben. 
De bezoekers die op onze lijst staan krijgen half augustus het programma boekje 
thuis bezorgd. Wilt u ook een programmaboekje? Neem s.v.p. contact op met Evie de 
Bie tel. 651266, Bertha van Lith tel. 652539 of Riet van Meeteren tel. 652003. 

De bijeenkomsten in het seizoen 2015/2016 zijn op: 
 Woensdag 2 september.
 Woensdag 7 oktober.
 Woensdag 4 november.
 Woensdag 2 december.
 Woensdag 13 januari (2de woensdag vd maand)
 Woensdag 3 februari.
 Woensdag 2 maart.
 Woensdag 6 april.
 Woensdag 11 mei (2de woensdag vd maand)

Wij wensen iedereen fijne zomermaanden. 

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

60+ SOOS OPHEMERT
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Vakantiesluiting
 Bata4en Kliniek voor Dieren

Deze zomer gaan wij voor het eerst volledig dicht 
gedurende twee weken, i.v.m. de zomervakantie.

Van 27 juli t/m 9 augustus zijn de praktijken in Haaften 
en Ophemert gesloten!

Bestel tijdig diervoeding en medicatie voor uw huisdier. 
- Alle voerbestellingen die bij ons  binnen zijn voor 21 juli, 
proberen wij 23 juli binnen te hebben (Hill’s, Royal Canin).
- Alle medicatie bestellingen die bij ons binnen zijn voor 21 
juli, proberen wij 22 juli binnen te hebben.

Wij hebben geen invloed op de voorraad van onze leveranciers. 
Producten die na worden geleverd kunnen wij helaas niet versneld laten leveren.

Is uw huisdier ziek tijdens onze vakantie periode? Geen probleem. Één van onze 
dienstcollega’s in de regio helpt u graag verder. Wanneer u belt naar 0418-591302 
wordt u automatisch doorgeschakeld naar de collega die voor ons waarneemt. 
Vaccinaties en operaties worden voor of na onze vakantie periode ingepland in één 
van onze eigen praktijken.

Wij werken samen met:
- Dierenkliniek De Kwaker (Deil) 0345 - 571648
- Dierenkliniek Tiel - Drumpt (Tiel) 0344 - 612976
- Dierenkliniek Parijsch (Culemborg) 0345 - 535342
- Dierenartsenpraktijk West - Betuwe (Meteren) 0345 - 573211

Namens alle medewerkers wensen wij u een fijne en zonnige vakantie. 

Met vriendelijke groet,
Bata4en Kliniek voor Dieren

Houdt u er rekening mee dat wij de dag na
onze vakantie niet alle producten voorradig
hebben i.v.m. de houdbaarheid.
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MIJN “VERRE” VERLEDEN

Hoe ouder ik word des temeer ik aan het verleden terug denk,
Wat me soms leuke maar ook wel nare herinneringen “schenkt”.
In het “verre verleden ”, ongeveer 80 jaar geleden, ik was 4 jaar ongeveer,
Gingen mijn anderhalf jaar jonge zusje en ik met mama voor de eerste keer
Naar haar familie in Oost-Pruisen toe met de trein, wij waren dus nog heel klein.
Maar ik weet toch nog heel goed, dat die grote locomotief, zo zwart als roet.
Stond te puffen en te hijgen en heel veel stoom in ‘t rond “blies”,
Wat heel veel lawaai maakte en het stonk ook héél erg vies!
We moesten een dag en een nacht reizen, want Danzig was heel ver weg!
We zaten in een coupé met houten banken, daarop had mama ons te slapen gelegd.
Op een gegeven moment “schokte” de trein en viel mijn zusje van de bank
Dat deed natuurlijk zeer en gaf een behoorlijk “gejank”(sorry,woord moest rijmen)
Mama’s familie was heel blij haar terug te zien na 10 lange jaren
En natuurlijk vanzelfsprekend óók, dat wij ( kleintjes) er bij waren.
Wij hadden destijds altijd gelijke kleertjes aan, zodat we wel ‘n tweeling leken
En we werden dan ook in onze oranje-beige pakjes van alle kanten bekeken.
We kwamen ‘t eerst bij onze opa en oma aan, maar wij konden niemand verstaan.
Wij huilden en wilden naar huis , naar papa , want die was thuis,
Vanwege zijn werk kon hij niet mee en kwam mama op het idee,
Dat hij een foto van zich liet maken en opsturen, dat ging wel even duren,
Maar eindelijk hadden we ieder een grote foto van hem om welterusten te zeggen
En bij ons in onze bedjes te leggen. ( ) ( ik heb die nog steeds na 80 jaar)
Onze opa schilde appeltjes voor ons , maar at zelf alle schillen op,
DAT leverde hem de bijnaam : “opa-konijntje” op !
Oma bakte lekkere koekjes en wij mochten helpen dierfiguren uit de deeglap steken
Onze handigheid daarin is echt wel gebleken :
Kippen zonder kop of een hondje of paard zonder staart,
Maar dat was het onze oma echt wel waard om ons op die manier bezig te zien,
Zo hadden wij tenminste pret voor tien!
We zijn de hele grote familie langs gegaan, deden Elbing,Zoppot en Gotenhafen aan.
Enkele weken zijn we daar gebleven , terwijl mama en papa elkaar schreven,
Ja dat waren herinneringen uit het “verre verleden”,
Nu dan weer terug naar het heden, om jullie een fijne zomer toe te wensen
Aan alle Ophemertse grote en kleine mensen !

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

Scherpe prijzen.
Hentje’s  spullen, zijn geen prullen.

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225

- 23 -

15 Augustus word de jaarlijkse oogstdag van de Betuwse Historiche Trekker Club 
gehouden. Aan de Molenstraat te Ophemert.
Groep 4 van de basisschool hebben daar de aardappelen gepoot en gezien hoe het
tegenwoordig gaat met een grote trekker 4rijen tegelijk. Maar ook hoe het vroeger 
ging met een paard en een oude pootmachine uit 1938 waar je zelf de aardappelen 
in moet leggen en dan maar 1 rij tegelijk. Daarna zelf met de hand aardappelen in de 
grond gestopt.
Op 15 Augustus worden ze weer gerooid met een spitvork en een oude 
aardappelrooier. Van de aardappelen mogen de kinderen friet laten bakken.
Er word graan geoogst, gedorst en van het graan weer meel gemaakt om koekje van 
te bakken. Verder staan er voederbieten, knolraap, kroten en er word gehooid.
Er staan spelen zoals trekker rijden, hooivangen en koe melken.
En natuurlijk oude trekkers en machines.

Toegang is geheel gratis, maar er is ook genoeg te eten en te drinken [niet gratis].
Kom dit zien op 15 Augustus !!!!!!! 

  Vriendelijke Groet namens de B.H.T.C.
                                    Jan Timmer  

De Betuwse Historische 
    Tractoren Club
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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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CWF–Cycling team

ZES DAGEN GIRO DI KIKA VAN TEAM CWF
Maandenlang hebben wij van het Team CWF u be-
stookt met acties voor KiKa. Na deze maanden van 
acties, maar zeker ook van trainen, is het tijd voor Giro 
di KiKa. 
920 km en 16.000 hoogtemeters in zes dagen tijd door 
de Italiaanse Dolomieten.

Aangekomen in de sfeer van Italië en nog eens naar 
de  tellerstand te hebben gekeken, is er nog een 
laatste oproep gedaan aan al onze bekenden om de 
tellerstand op een mooi bedrag te laten eindigen. We 
zijn enorm trots dat we,  dankzij u, € 20.000,- kunnen 
doneren aan KiKa, wat een bedrag!

Tijdens de “avond-etappes” (briefing voor alle rijders 
en supporters) werden verschillende films getoond 
over kinderen die te maken hebben gekregen met deze ziekte. Teams die meereden 
in nagedachtenis van een verloren kind. Dan weten we zeker dat we er goed aan 
doen om ons in te zetten voor zo’n goed doel! Dank voor al jullie bijdragen!

Maar dan het fietsen. Respect voor onze renners. Lange dagen en vele hoogtemeters 
die afgelegd worden.
Dag 1:  Start in Bolzano – finish Bormio  (153 km – 3.000 hoogtemeters)
Bijna aan het einde van de dag beklimming van de beruchte Stelvio: 48 haarspeld-
bochten, 24 km lang. Rijdend met de bus stond het zweet op de rug, wat een berg!

Dag 2:  Bormio- Riva del Garda    (167 km – 3.300 hoogtemeters)
De Koninginnenrit van deze week, met de Gavia pas. Indrukwekkend en steil!
Maar wat worden we getrakteerd op een geweldig uitzicht bij de afdaling naar Riva 
del Garda.

Het verzorgingsteam splits zich iedere 
dag: -  2 verzorgers volgen de renners 
en zorgen voor eten, drinken en kle-
ding onderweg. Even een rustpuntje 
onderweg met een vertrouwd gezicht.
- 2 andere verzorgers breken het kamp 
af op de camping, verhuizen naar de 
volgende camping en zorgen dat alles 
weer klaar staat als de renners binnen 
komen.
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CWF–Cycling team
    vervolg Giro di KiKa

Dag 3:  Riva del Garda – Arsie   (147 km – 2.160 hoogtemeters)
Ze noemen deze dag relatief eenvoudig na twee voorgaande dagen. Maar ook hier 
zitten toch weer enkele gemene beklimmingen in. Als dan ook nog het wiel van 
André het begeeft, blijkt de taak van de verzorging onderweg van groot belang. 

Dag 4: Arsie – Tolmesso  (174 km – 1.620 hoogtemeters)
De overgangsetappe, dit betekend vandaag minder hoogtemeters maar een grotere 
afstand. Van groot belang is vandaag samenwerking binnen het team, maar daar is 
het CWF-team nu juist goed in! De mannen verschijnen daarom weer moe, voldaan 
maar best fit aan de finish van deze dag.  Nog 2 zware dagen te gaan…

Dag 5: Tolmesso – Cortina d’Ampezzo (142km – 3.200 hoogtemeters)
Deze dag blijkt de lastigste dag van alle te worden.
Het start met de beklimming van de Monte Zoncolan. Deze is op sommige stukken 
zo steil dat renners gaan lopen of zigzaggend over de weg rijden om de hellings-
graad te verminderen.
Onze CWF renners hebben de kracht in de benen om het rechtstreeks te redden. 
“Rustig gaan zitten en blijven trappen” zoals Leen altijd zegt.
Na deze beklimming volgt de afdaling. Deze is misschien nog gevaarlijker dan het 
klimmen. Een bekende van een ander team krijgt een klapband met het voorwiel, 
valt op een muur en wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Achteraf 
valt het gelukkig mee, maar de stemming is hierdoor aangeslagen en maakt veel 
indruk op het hele CWF team. 
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CWF–Cycling team
    vervolg Giro di KiKa
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CWF–Cycling team
    vervolg Giro di KiKa

Bij William trekken de wielen krom van de warmte en kan niet verder afdalen, te 
gevaarlijk. Nieuwe wielen gemonteerd, even rusten en de ervaringen doorspreken 
en weer op de fiets. 

Nog vele kilometers te gaan deze dag. Op deze dag blijft niets bespaard: hitte, harde 
wind, hoosbuien en onweer. Gelukkig komt ons team weer veilig op de camping aan.

Dag 6: Cortina d’Ampezzo – Bolzano  (140 km – 2.800 hoogtemeters)
Finale dag, vol goede moed op de fiets.
Na de pech van dag 5 zal het vandaag toch beter gaan. Maar ook op deze dag is een 
enorm zware etappe. Lange klimmen, maar geweldige uitzichten. Ook deze dag gaat 
niet zonder hoosbuien en onweer. De organisatie stopt de koers een tijd. Maar de 
finish is in zicht.

En dat moet feestelijk gevierd worden! Ontlading bij aankomst: het Team CWF heeft 
het volbracht! Met samenwerking, doorzettingsvermogen en veel teamgevoel.
Respect voor onze renners, samen met de verzorgingsploeg hebben we een bijzon-
dere week beleefd. 
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CWF–Cycling team
    vervolg Giro di KiKa

Wij willen jullie bedanken voor het volgen van onze belevenissen
Namens het CWF Team:
Renners: Leen Boltjes, Vincent van Lent, André van Westrienen, William Willekes
Verzorgers: Eric Geurtsen, Willy van de Pol, Rolina van Westrienen, Ina Willekes

De volgende prestatie van ons CWF team zal in september op de Mont Ventoux 
plaats vinden. Wij zullen u hier weer over informeren.

“HUIS OP HEMERT”
    activiteiten

De zomer en de zomervakantie is inmiddels alweer begonnen.
Na de vakantie starten we weer met een aantal leuke activiteiten. Zoals:
26 September : Live … Zanger William Versteegh met Dj en disco. Entree € 5.00 
verkoop start vanaf 1 september ( kaarten verkrijgbaar aan de bar. )
10 Oktober : Stampevent …de hele dag creatief bezig zijn.
21 November: Bridgeavond t.b.v. Unicef.
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Ruud van Wessel
Tijdens de Pinksterdagen is Ruud van Wessel geheel onverwachts overleden. Hij was 
verzorger bij de senioren, de meiden A1, de B1 en iedereen die ergens last van uit. Bij 
zijn afscheid waren we met veel aanwezig, wat zeer gewaard is door zijn vrouw Leni.
We gaan Ruud ontzettend missen.

Hoofdtrainer
We zijn heel blij dat we Piet bereid hebben gevonden om in het nieuwe seizoen de 
senioren te trainen en het 1ste te coachen. Als de stijgende lijn uit het vorige seizoen 
doorgezet kan worden, dan kunnen mooie resultaten niet uitblijven.

Groot onderhoud van de velden
Het groot onderhoud is in volle gang en de grasmatten zijn zich prima aan het 
herstellen. Dus nog even volhouden en nog niet op de velden gaan tot 10 augustus!

 

 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Roy Jonas
Lutterveldsedwarsweg 2
4005 LC Tiel
Telefoon: 06 8399 0746

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

Trainingen volgend seizoen
Op de website www.vvophemert.nl staat het trainingsschema voor volgend seizoen. 
De jeugd begint met trainen in ieder geval de eerste week na de schoolvakantie. 
Let goed op de informatie van de trainer(s) van je team. Hij/zij bepaalt zelf wanneer 
gestart wordt met de training.  De senioren starten met trainen op zondag 9 
augustus.

Grote schoonmaak 20 juni
Vele handen hebben heel veel werk verzet zodat we weer stukken schoner aan het 
nieuwe seizoen kunnen beginnen. 

We bedanken Boris, Mees, Roelanda, Riet en haar meiden C1, Hans, Marga, Anne, 
Tieke, Caroline, Sylvia,  Jolanda, Herman, Anita en natuurlijk Maroesja die haar 
schoonmaakmateriaal van Jemako ter beschikking stelde.

Pupil van de week
Vind je het ook leuk om pupil van de week te zijn, meld je dan aan bij info@
vvophemert.nl of in de kantine.

Beter douchen
We bedanken de vader van Ruud, de heer Karel Kleijn voor het regelen van een 
drukverhoger en Ron Jongenengel en Rien de Waal voor het plaatsen.
We hebben nu én een grootzakelijke wateraansluiting en een echte drukverhoger. 
We zijn nog aan het testen, maar het blijft een hele uitdaging om alle 17 douches 
tegelijk van warm water te voorzien. 

VAN DE SPONSORCOMMISSIE

OXO gaat volgend seizoen de nieuwe tenues voor de jongens C1 sponsoren, Uri-GO 
gaat de tenues voor de jongens E1 sponsoren en de B1 krijgt nieuwe trainingspakken 
van Care & Welfare.
Alle sponsors weer super bedankt!

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

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX

Er zijn veel activiteiten geweest. Als eerste het Stratenvoetbal op 1ste Pinksterdag. 
Het was een geweldig voetbalfeest!
De AC had voor heerlijk fruit en gezonde broodjes gezorgd voor alle deelnemers. 
Dank jullie wel AC en Jurgen en Remco voor de prima organisatie.

 

Het 2de prima georganiseerde evenement was het Tentenkamp voor de mini’s t/m 
de E’s. Met dank voor de organisatie van Michel en de clinic georganiseerd door Henk 
samen met de oudere jeugd.
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

De oudere teams hebben hun eigen teamactiviteit mogen organiseren en daarvoor 
een bijdrage van de AC gekregen.
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De meiden C1 gaan 9 juli gezellig 
wokken.
De jongens B1 gaan 11 juli voetgolfen 
en bbq-en.

 De planning voor het begin van het seizoen 2015/2016:
 
Zo 9 aug  Start trainingen senioren
Vr 21 aug  Vrijwilligers barbecue
Za 22 aug  Start Beker senioren
Ma 24 aug  (uiterlijk) start trainingen jeugd
Za 29 aug  Start Beker jeugd
Zo 6 sept  Start Competitie senioren
Za 12 sept  Start Competitie jeugd
Vr 18 sept  Start Klaverjas

Een datum voor de sponsorloop volgt via de mail.

Kijk voor de laatste planning op de website www.vvophemert.nl

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

V.V.OPHEMERT
 VERVOLG
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Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com

- 45 -

Uitvoering
Op 6 juni hadden we na een lange tijd eindelijk weer een 
uitvoering van de jeugdgroepen van de AGO.
Het thema was “bewegen is gezond”en dat hebben de 
jeugdleden vol overtuiging laten zien.
Zowel de gymgroepen als de streetdancegroepen en 
de eenwielergroep hebben hun beste beentje voorgezet om hun kunnen aan de 
toeschouwers te laten zien. Zo waren er verschillende dance demonstraties en lieten 
de gymgroepen hun kunnen zien op de brug, ringen en trampoline.
De eenwielergroep liet zien wat je allemaal nog meer kan met een eenwieler behalve 
alleen maar vooruit fietsen.
Na afloop mochten wij ons afgetreden bestuurslid Miranda van Leeuwen met een 
presentje bedanken voor het fantastische werk van de afgelopen jaren. De andere 
twee bestuursleden Monique de Jongh en Claudia Essenburg, welke niet aanwezig 
waren die dag, hebben wij hun presentje toe laten komen. 
Wij bedanken de hulpmoeders voor hun inzet deze middag. Voor alle donaties op 
deze dag willen wij ons nog hartelijk bedanken.

Wij waren blij met alle positieve reacties en hopen volgend jaar weer een uitvoering 
te kunnen geven.

 

    
    

Rabo sponsor actie
Dit jaar was in plaats van de Rabo fiets dag een andere actie door de Rabobank West 
Betuwe bedacht. Het was mogelijk om op je verenig te stemmen en zo met je

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Bommelsestraat 4
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com

Arjenne de Kruif
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stem sponsorgeld voor je vereniging te realiseren. Er is toch een leuk bedragje bij 
elkaar gekomen. Deze word apart gezet en als er voldoende geld bij elkaar is willen 
wij voor de dans groepen een spiegelwand aanschaffen. Bedankt iedereen die de 
moeite heeft genomen om op ons te stemmen. 

Donateurs
Wist u dat het ook mogelijk is om donateur te worden van de AGO om ons zo een 
extra steuntje in de rug te geven. Wij willen graag geld bijeenbrengen voor nieuwe 
materialen. Het geld van een aandeel in de Betuwe zal hier voor gebruikt worden. 
Maar helaas is dit bedrag bij lange na niet genoeg om alle materialen die aan 
vervanging toe zijn ook te vervangen.
Mocht u een bijdrage willen leveren dan horen we het graag.

Bestuur
Al meerdere malen hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. 
Helaas heeft dat tot op heden nog niet het gewenste resultaat geleid.
Wij hopen echt dat er mensen zijn die zich betrokken voelen bij de AGO en zich in 
willen zetten voor haar voortbestaan. Mocht je belangstelling hebben laat het dan 
even weten.

Zomerstop
Vanaf 9 juli breekt de zomerstop aan voor onze activiteiten. 
Maar wij hopen iedereen vanaf 22 augustus weer te kunnen 
verwelkomen in de gymzaal.

Wij wensen iedereen een prettige en zonnige vakantie !! 

Lestijden
Maandag
19:30  -  20:30 Badminton 16 jaar en ouder

Dinsdag 
15:30  -  16:30 Gym jongens / meisjes 3-6 jaar
16:30  -  17:30 Gym jongens / meisjes 7 jaar en ouder
17:30  -  18:30  Eenwielergroep
20:30  -  21:30 Zumba

Woensdag 
14:00  -  15:00 Streetdance 5-7 jaar
15:00  -  16:00 Streetdance 8 jaar en ouder
20:00  -  21:00 Ladies Fit

A.G.O. (vervolg)
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Al onze sportactiviteiten en lestijden kunt u terug vinden onze 
website: www.agosport.nl .

Ook kunt u ons vinden op facebook   

Voorzitter:    Vacature   
Vice voorzitter:    Christina Claus    telefoon: 651030            
Penningmeester:   Karin Tjonk           telefoon: 605759             
Secretaris:    Vacature  

A.G.O. (vervolg)

Voor uitgave 5 - 2015 is dat: 18/19/20 september 2015
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

“HUIS OP HEMERT”
   activiteiten vervolg

Huis Op Hemert blijft een mooie en uitermate geschikte locatie voor bedrijfsfeesten, 
vergaderingen, verjaardag/doop en kraamfeest of condoleance. Catering op locatie is 
ook mogelijk. 
Vraag bij onze beheerder Rob Verhoef naar de mogelijkheden. 0344-608903

Zoals al eerder beloofd zou de nieuwe website al even in de lucht zijn, maar helaas 
ontbrak het aan tijd en expertise om dit te realiseren. Inmiddels zijn we bezig met een 
professioneel bedrijf om een mooie website te maken……wordt vervolgd. 

Koffieochtend in Huis op Hemert
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 

De volgende  is 20 augustus – 17 september
15 oktober - 19 november – 17 december 

Heeft u geen vervoer? 
Neem contact op met Welzijn Neerijnen
T 0418-652371 en vraag naar Monique van Eijndhoven

Fijne vakantie allemaal en we hopen u snel weer te zien in Huis Op Hemert.
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Beleef het aan de Waal

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

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

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

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

Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.



‘t Hèmers Krantje

Nr 4, juli 2015

        ____________ 

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 


