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        ____________ 

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 



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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4Juni 2016
Jaargang 10,
 uitgave

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

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

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

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

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

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

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
5 15 september 26/27/28 augustus
6 24 november 4-5-6 november

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



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Gewenst en on(gewenst)kruid

Wandelend geniet ik van de vrolijke 
bloemen op de dijk. Een prachtige 
openbare bloemenzee met weinig 
onderhoud. De boterbloemen, fluitenkruid, 
paardenbloemen, de zuring, het paarse 
klaver en wat al niet waarvan ik de namen 
niet weet. Terugdenkend aan de eerste 
zomertijd hier en onze wandelingen in 
de uiterwaarden herinner ik de verrassing 
over de steeds wisselende kleuren van de 
bloeiende kruiden. Het gekke is dat we het 
meeste dat daar zo mooi bloeit liever niet in 
de tuin hebben. Onkruid heet het dan ineens. 
In de loop van onze tuinen in ons leven is de 
liefde voor tuinieren steeds meer gegroeid. 
Al in ons eerste nieuwbouwtuintje maken we 
een plan. Waar kun je in de zon zitten, waar 
kunnen de kinderen spelen en waar zetten 
we welke planten en struiken neer. Hebben 
we nog een hoekje voor wat kruiden over? 
Voor een boom is geen ruimte. 

Wat ik leuk ben gaan vinden, zijn de planten die spontaan in onze tuin komen 
groeien. In de volgende tuin komt bijvoorbeeld een els aanwaaien. Die mag blijven 
en groeit uit tot een mooie boom; in deze tuin welkom. Daar hebben we dan extra 
schik in. Een cadeautje van de wind of een vogel.
Als wij naar de bossen verhuizen, groeit er spontaan een kruipend plantje met helder 
gele bloemetjes. Penningkruid kocht ik voor de vorige tuin in het tuincentrum. 
Elk jaar verdween het weer. Maar hier groeit het als kool. En ja, dan begint het te 
woekeren en wordt het eerder gewenste plantje ongewenst kruid.
In het Hèmerse leveren we een gevecht tegen gras op plekken waar je geen gras wil. 
Gelukkig komen er ook teunisbloemen, kaasjeskruid en klaprozen aanwaaien. Aan 
de teunisbloemen bewaar ik mooie herinneringen aan de tijd dat de kinderen klein 
waren. In de zomer mochten ze laat opblijven om te zien hoe ze hun stralend gele 
bloemen openvouwen. Een wonder waar je bij zonsondergang bij kan zitten kijken 
zo snel gaat het. De gezichtjes van onze kinderen zal ik niet makkelijk vergeten. 
Zo ook met de klaprozen die me een vakantiegevoel geven. Langs de snelwegen in 
Frankrijk staan er altijd zoveel. Dus die mogen ook blijven. Maar ja, niet met zoveel! 
Inmiddels heb ik er misschien al duizend om geschoffeld. En toch wil ik ze niet 
allemaal kwijt. Gewenst en ongewenst kruid ligt soms heel dicht op elkaar.
Het spel tussen mijn wil en dat van de natuur geeft me plezier en ja, soms ergernis.

Een hele plezierig bloeiende zomer gewenst,
Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



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!!!

Wat hebben we gedaan?
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.



Wim Harlaar HypotheekHuys bv
Weverstraat 2c
4061 AP OPHEMERT
T (0344) 65 27 29
E manen8@xs4all.nl

Wim Harlaar HypotheekHuys bv
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Beste dorpsgenoten,
Helaas zijn er, net als in andere plaatsen, ook in ons dorp vernielingen, insluipingen 
en inbraken. Om de kans op vernielingen, insluipingen en inbraken te verkleinen 
zijn we een WhatsApp buurtpreventie opgestart. 

Wat is buurtpreventie?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, 
diefstallen en vernielingen nog altijd stijgen. En dat betekent grote schade aan 
persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor 
zorgen dat dieven, insluipers en vernielers minder makkelijk de kans krijgen hun 
slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de 
straat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie 
en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatre-
gelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan 
houden.

Wat is het niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw 
eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de 
bedoeling is “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van 
een anderen. Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En 
natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al 
was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Buurtpreventie
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WhatsApp preventie:
WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebrui-
kers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden 
delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een 
buurt veiliger proberen te maken. Het voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel 
een berichtje en eventueel foto kunt sturen en elkaar kunt waarschuwen. Een 
bijkomend voordeel is dat het tegelijk kan leiden tot intensieve sociale contacten. 
Op dit moment zijn er ook WhatsApp groepen in Tuil, Haaften, Est, Waardenburg, 
Opijnen en Varik.
De groepsbeheerders van deze dorpen uit gemeente Neerijnen en de wijkagenten 
van Neerijnen vormen sinds heden een beheerdersgroep. Het grote voordeel is dat 
berichten van verdachte situaties snel gedeeld kunnen worden met alle beheer-
ders. Zo kan er snel in buurtkernen worden uitgekeken naar eventuele verdachte 
personen of situaties. In deze groep kunnen de wijkagenten en de gemeente infor-
matie delen, die uitgezet kan worden via de beheerders naar de groepen. 

Spelregels voor WhatsApp groep:
• Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
• Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de gemeente/ in de wijk waar de
   groepsapp actief is.
• Burenalert of WhatsApp is een burgerinitiatief.
• De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844
• Laat door middel van een bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/ wetten.
• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het
   verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/
   van meerwaarde is.
   Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook 
   goed beschreven worden.
• Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
• Gebruik de WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 
   onderling contact en/of priveberichten.
• Gebruik de SAAR afkorting ter ondersteuning. SAAR betekent het volgende:
 - S = Signaleer
 - A = Alarmeer 112
 - A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen 
   (alleen actuele meldingen)
 - R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te 
   maken met de persoon.

Buurtpreventie - vervolg -
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Zoals u zult begrijpen zoeken we nog meer leden/ medebeheerders die aan buurt-
preventie mee willen doen. 

Voor informatie:
Ruben de Gans
Gemeente Neerijnen en Lingewaal,
Beleidsadviseur Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding
Tel. 0418656552 of 0345-634083
Mail: ruben.de.gans@neerijnen.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Doet u ook mee voor een veiliger en leefbaar Ophemert?

Angelique Bos & Corina van Doesburg

Buurtpreventie - vervolg -

Programma Hemers Fees.

Zaterdag 2 Juli
We starten ‘s middags met de kinderbingo om 15.30 uur.
De speelkaartjes zijn gratis en er zijn weer schitterende, prijzen te winnen.
Deze kinderbingo zal tot ongeveer 17.00 uur doorgaan.

Om 19.30 uur zal ons eigen Euponia de avond openen met een
spectaculair optreden. 

Vanaf 21.00 uur is de muziek in handen van Total Eclipse.
Voor alle duidelijkheid hier mag op gedanst worden.

Voor de lekkere trek, is er een heerlijke snack.

Wij bedanken even als voorgaande jaren weer onze sponsors, voor
hun gift en vertrouwen nieuwsgierig wie dat zijn? 
U kunt hun namen lezen op de lichtbalk tijdens ‘t Hemers Fees.

Wij hopen op een gezellige dag en dat U allen aanwezig bent
om dit mee mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,
Dorpscomité Hemers Fees.

Hèmersfees 2 juli
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April was een drukke maand voor ons, de Vrouwen van Nu.
Op 25 april werd de afdelingsavond verzorgd door een 
eendagsbestuur. Zij hadden Helga van Maren gevraagd te 
vertellen over haar beroep als schoonheidsspecialiste. Zij 
heeft veel ervaring, kan heel boeiend vertellen en we  hoorden
van de gevaren van de zon. Verder liet Helga ons zien wat kleur met je uitstraling kan 
doen en er werd een nieuw eendagsbestuur  benoemd voor  volgend jaar.

In de provincie zijn Vrouwen van Nu ook steeds actief. Dinsdag 26 april organiseerde 
de agrarische commissie van Gelderland een dag in het Rivierengebied; 4 bedrijven 
in het Land van Maas en Waal werden bezocht door ongeveer 250 vrouwen uit 
de hele provincie en op 24 mei was er een fietstocht van ongeveer 40 km. in de 
Achterhoek in de buurt van Heelweg. Een hele mooie omgeving en leuk opgezet met 
veel variatie.

Op 27 april vierden we koningsdag met het onvolprezen Oranjeterras. Ondanks het 
koude weer was het heel gezellig, mede dankzij de mooie locatie bij het kasteel. 
Iedereen liet zich de wafels weer goed smaken.

Op 31 mei hebben we het seizoen  besloten met een BBQ bij de Torenhof. Het weer 
werkte mee, het vlees smaakte prima en hebben elkaar een fijne vakantie gewenst.
Eind augustus begint dan weer het nieuwe seizoen 2016-2017. Het programma is zo 
goed als klaar. Meer weten?? Een avond komen kijken? Van harte welkom. Neem ook 
eens een kijkje op onze site: www.vrouwenvannu.nl/ophemert
Mailen kan ook: vrouwenvannu.ophemert@gmail.com

Een fijne, mooie, gezellige vakantie!!!!

Agnes, Gerrie, Jenny, Diny, Hermien.

Vrouwen van nu
Afdeling 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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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

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

Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15 het 3-gangen diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na.
U kunt dit alles genieten voor € 11,00 
Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55jaar
zijn van harte welkom

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.

Welzijn Neerijnen Tel.04118-652371
U bent van harte welkom

Met het uitkomen van dit Hèmers krantje hebben we de vaderdagmarkt op 17 juni 
en de kasteeldienst op 26 juni gehad. We komen hier in het volgende Hèmers Krantje 
op terug.
11 september hebben we weer de startdienst met aansluitend een lekkere lunch! De 
dienst begint om 10.00 uur, KOMT U OOK? U bent van harte uitgenodigd!
Op 25 september verleend het Koor Zanglust hun medewerking aan de dienst. Ook 
hier bent u van harte welkom.

Hartelijke groet & tot ziens namens de kerkenraad

Informatie vanuit onze kerk
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Beste mensen,

Woensdag 11 mei hebben wij ons 50 jarig jubileum gevierd.
We zijn een hele gezellige en zonnige middag in het Heemkundig Museum in 
Ommeren geweest. We werden ontvangen met koffie en appeltaart. Er werd een film 
vertoond over het ontstaan van het museum en daarna was er een rondleiding naar 
keuze op 1 van de 3 afdelingen. Verder was er voldoende tijd om zelf rond te kijken 
of op het zonnige terras te zitten. Van beide mogelijkheden werd volop gebruik 
gemaakt. Terug in Ophemert stond het terras ook daar voor ons klaar. Hier sloten 
we de middag af met koffie/thee met een broodje terwijl wij naar de muziek van 
Euphonia luisterden. Een gezellige afsluiting van het seizoen 2015/2016.
Het was ook de laatste middag van Rika als bestuurslid. Zij heeft helaas besloten 
ermee te stoppen. We zullen haar creativiteit en hartelijkheid missen. Tunny van 
Aalst heeft aangeboden ons te gaan helpen, wat we met twee handen aangenomen 
hebben. Welkom Tunny.

Wij zijn volop bezig voor het nieuwe seizoen. 
Hieronder alsvast enkele data:
 

Woensdag 7 september
Woensdag 5 oktober
Woensdag 2 november
Woensdag 7 december
Woensdag 11 januari (de 2de woensdag vd maand)

Eind augustus krijgen de mensen die regelmatig bij de Zestig Plus Soos komen het 
programma boekje in de brievenbus.
Mocht u het boekje ook willen ontvangen; een telefoontje naar Evie (651266), Bertha 
(652539) of Riet (652003) en het wordt ook bij u bezorgd. 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomerperiode toe. 

Tot september!
Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny

60+ SOOS OPHEMERT
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NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

“Stichting Mackay kleuterschool”
Ophemert. Weverstraat 3. Anno 2016 staat er een 
rustig gebouwtje, waar af en toe een paar mensen 
naar binnen gaan, tegenwoordig voor een feestje 
of wat kerkelijke activiteiten. Hoe anders was het 
langer geleden! Als we een duik nemen in de his-
torie, dan stuiten we op de stichting van een heel 
nobel instituut. 

In 1864 werd door de toenmalige Heer van Ophe-
mert en Zennewijnen: AEneas Mackay de naai- en 
breischool gesticht. Het doel was om de meisjes tot 
12 jaar handvaardigheid bij te brengen, zodat ze 
later in staat waren om kleding te maken en te her-
stellen. Tijdens deze bijeenkomsten werd door de dominee altijd een Bijbelverhaal 
verteld en ging hij voor in gebed. Discipline werd hoog geacht! 
Het gebouw werd helemaal betaald door de baron en hij (en later zijn nageslacht) 
stonden borg voor de onderhoudskosten, terwijl het bestuur bij het kerkbestuur lag: 
zij bestuurden de stichting “in de geest” van AEneas Mackay; ook na zijn overlijden in 
1909.
De naai- en breischool stond aan de overkant van de straat, grofweg op de plek waar 
later meubelfabriek Van Vliet was en waar nu de garage is. 

Door de bezetting in de Tweede Wereldoorlog is het pand helemaal “uitgewoond” en 
het was niet meer bruikbaar voor lessen aan de kinderen. Het werd in 1955 verkocht 
aan Van Vliet, waarbij de gedenksteen uit de oude school veilig gesteld werd. In 1956 
was de nationale wet- en regelgeving veranderd: de regering zag nu ook het belang 
in om ook de jongere kinderen te scholen: het fenomeen Kleuterschool ontstond. Al 
snel was het kerkbestuur, met dominee Rietveld voorop, druk bezig om ook in Op-
hemert een kleuterschool op te richten. Dit alles resulteerde in “de Mackay stichting” 
en de bouw van een gebouwtje naast de Hervormde kerk wat de naam Torenhof 
kreeg. De “geest van AEneas” werd meegenomen naar de nieuwe school: geestelijke 
ontwikkeling van het kind op basis van het christendom om bij volwassenheid tot 
arbeidzame bloei te kunnen komen.
Op 22 januari 1962 was na een ruime bouwtijd eindelijk de feestelijke opening van 
de kleuterschool. Op dat moment was de oudste kleuter in de klas: Hendrik Loef 
(Waalbandijk); hij heeft maar 2 maanden op de kleuterschool gezeten, want na 2 
maanden was hij al jarig en mocht hij naar de lagere school. 



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

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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Om een indruk te geven van de kinderen die jaarlijks de kleuterschool verlieten, 
nemen we hier een lijstje uit de oude doos over. Op 1 juli 1970 verlieten de volgende 
kinderen de Kleuterschool: 

Regina Berghout   Christina de Bie
Ina Flipse    Katinka van Heerewaarden
Gea v.d. Helden   Lidy van Heun
Christina de Jong   Anja de Keijzer
Joke Koek    Jeannette Stap
Wilma Vermeulen   Marja Welner
Alma Wijnia    Wim Eggink
Ad Huikeshoven   Johnny van Londen
Tonnie Scheurwater   Wim Smits
Wim Udo    Huib Verbeek
Leo Verweij    Henk Jan v.d. Water
Jo van IJzeren 

 
Met allerlei giften en subsidies en ondersteuning van de plaatselijke Hervormde kerk 
kon de kleuterschool zich tot de tachtiger jaren van de vorige eeuw handhaven. Toen 
veranderde de wet- en regelgeving weer: de basisscholen werden gevormd door 
de kleuter- en lagere scholen samen te voegen. Vanaf dat moment werd het lastiger 
om de onderhoudskosten van de Torenhof te betalen. De plaatselijke bibliotheek (in 
oorsprong gefundeerd door de Christelijke Jongensvereniging, welke in dezelfde tijd 
eveneens door AEneas Mackay gesticht werd) genereerde in het achterste deel van 
het gebouw wat inkomsten en het voorste deel werd in de “losse verhuur” gedaan. 
Menig feestje en partijtje is er georganiseerd! De bovenverdieping, waar eerst de 
kleuterjuf woonde, werd als opslagruimte in gebruik genomen.

NIEUWS VAN DE TORENHOF
vervolg

Oude gedenksteen uit de naai- en breischool:
Gesticht door den Hoog. Wel. Geb. Heer Mr 
AE. Bn Mackaij van Ophemert en Zennewij-
nen, 1864. Valkis. Burg. 

Nieuwe gedenksteen in de voorgevel van de 
Torenhof: Deze gedenksteen is gelegd door 
AE. A. baron Mackaij Heer van Ophemert en 
Zennewijnen 8 november 1956.
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NIEUWS VAN DE TORENHOF
vervolg

Gaandeweg de jaren zijn steeds meer sociale activiteiten die door de kerk gefun-
deerd of gesteund werden, overgenomen door vergelijkbare initiatieven van de bur-
gerlijke gemeente. Na de oprichting van het Kulturhus zijn ook een aantal activiteiten 
die voor de Mackay Stichting huurpenningen opleverden overgenomen door het 
Kulturhus, waardoor de uitdaging van het kerkbestuur nog groter is geworden om de 
financiën rond te krijgen, terwijl er een inmiddels eeuwenoude verplichting op het 
bestuur ligt om ‘het gebouwtje’ ten bate van de schooljeugd in stand te houden. Al 
met al is het geen sinecure om de jaarlijkse financiële tekorten binnen de perken te 
houden. 

------------

Marco Schelling heeft dit stuk over de geschiedenis van de Mackay Stichting en de 
Torenhof voor ons samengesteld. Marco, hartelijk bedankt hiervoor!!

Feestje, familiedag, reünie of vergadering? De Torenhof in Ophemert biedt
een gezellige, huiselijke ruimte voor uw bijeenkomsten.

Meer weten? Kijk op onze website of bel mevr. J. van Beest, telefoon 0344-651610

Website: www.torenhofophemert.nl
E-mail: info@torenhofophemert.nl
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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970



- 31 -

Oranje Comité
Wat was het een spannende week, de week voor Koningsdag! Slechte 
weersvoorspellingen, regen, hagel.. Het zag er niet goed uit voor onze Koningsdag..
Op dinsdag avond is alsnog besloten om Koningsdag niet te vieren op het weiland 
van de BHTC mede omdat de voorspellingen zo slecht waren. Maar wat boften we 
toen we zo welkom geheten werden bij de familie van Dedem op Kasteel Ophemert!
We hebben al onze plannen aangepast en gingen voor een Koningsdag op het 
kasteel! ’s Morgens hadden we eerst uiteraard de optocht met weer super leuke 
wagens, mooi versierde fietsen en ook de weergoden waren ons gezind.. Met een 
serieuze jury bestaande uit Mw Kruitwagen en Dhr de Lange die de moeilijke taak 
hadden om weer de winnaars aan te wijzen. De grote winnaar dit jaar was het Team 
Ratatouille!

’s Middags was er de gezellige Koningsmarkt, helaas hadden veel standhouders door 
het slechte weer afgezegd maar alsnog waren de kramen allemaal goed gevuld! Er 
werd oa kleding, sinaasappels, bloemen en planten, aardbeien, gezonde smoothies 
en bakmixen verkocht maar ook waren er veel kinderen die een centje wilden 
bijverdienen en hun spulletjes te koop aanboden.
De Vrouwen van Nu verzorgden weer de bar en in de verwarmde tent was het lekker 
vertoeven!

Omdat de gewone spelletjes voor de kinderen dit jaar niet doorgingen, hadden we 
wel weer de geweldige BubbleBalls en ook diverse springkussens voor hen geregeld.
Tijdens het middag en avond programma konden er overheerlijke frietjes en snacks 
gekocht worden bij de frietkraam.
Als afsluiter was er weer de heerlijke BBQ die dit jaar door Bommelbeef verzorgd 
werd.  Barjan had veel bekijks met zijn Bommel-smoker!

Al met al kunnen wij terug kijken op een zeer geslaagde Koningsdag 2016 en willen 
wij nogmaals alle sponsoren, vrijwilligers en familie van Dedem heel hartelijk danken!

Namens het Oranje Comité Ophemert
Annemieke van Lith
Diantha van Dam
Jurgen van Laviere
Maroesja Punt
Paul Sterk

** zie ook onze facebook pagina, Oranje Comité Ophemert **
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Goed begin voor volgend seizoen
We zijn heel blij dat volgend seizoen de herenselectie door hoofdtrainer Addie 
Kusters getraind gaat worden. Hij heeft zijn sporen in onze regio al ruim verdiend. 
De jongens A1 zullen door trainer Dennie Jansen getraind gaan worden, zodat Piet 
Verbeek weer ruimte krijgt om de keeperstraining te verzorgen en Henk van Hoeven 
de technische coördinatie op zich gaat nemen. 
De meeste hebben haar al gezien, fysiotherapeute Prisca van Dijk. Zij zal 
vanaf volgend seizoen 3x per week aanwezig zijn voor advies, behandeling en 
herstelbegeleiding.

Het einde van seizoen 2015/2016
De competities zijn ten einde en het heeft V.V. Ophemert 3 voorjaars-kampioenen 
opgeleverd, als eerste de E2, daarna de F1 en de mC1. 
Als 2de in de competitie zijn onze dames geëindigd.
3e plaatsen zijn er voor het 2de, 3e, MB1 en E1. 4e plaatsen voor de B1 en C1 in een 
12-competitie en de D1.

 
De jongens van de E2 waren de eerste voorjaarskampioen door in een spannende laatste 
wedstrijd de nummer 2 te verslaan. Gefeliciteerd!

V.V.OPHEMERT
vAN HeT BeSTUUr
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Sponsorloop 15 april
Vrijdag 15 april is de sponsorloop gehouden met als doel de festiviteiten voor het 50 
jarig Jubileum van de vereniging volgende jaar. Er is ca. 3.000 euro opgehaald, dus 
super gedaan allemaal!

Stratenvoetbal 15 mei
Het Stratenvoetbal was ook dit jaar heel erg gezellig, maar wel behoorlijk koud. 
Beuningen ging er ook dit jaar met de beker vandoor!
De broodjes en het fruit waren dankzij AC, van Ooijen en de familie Smits weer prima 
verzorgd. Jurgen, Remco, Arie en Anita, Angelique en Roelanda, bedankt voor alles!

Voorbereidingen seizoen 2016/2017
De voorbereidingen van het nieuwe seizoen zijn afgerond. De teams zijn aangemeld 
en ingedeeld, de overschrijvingen zijn rond. 
Nu is het wachten op de competitie-indelingen.
Zo gauw deze bekend is, dan staat deze op de website vvOphemert.nl.

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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De F1 werd kampioen terwijl nog 2 wedstrijden gespeeld moesten worden! Heel knap 
gedaan van deze jongens en hun begeleiding!

De laatste trainingen
De trainers volgen in principe de vakantieplanning, maar zijn er vrij in om daar van af 
te wijken. De laatste trainingen van dit seizoen zijn uiterlijk vrijdag 10 juni in verband 
met de start van het groot onderhoud.

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

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

V.V.OPHEMERT
vervolg



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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De ouders hadden voor de kampioenen van de MC1 een Hummer limousine geregeld om 
de dames van Wadenoijen naar Ophemert te laten brengen, ze hadden wel bekijks!

Pupil van de week

Wil je ook de VIP-behandeling en een thuiswedstrijd van het 1ste openen? Mail naar 
activiteiten@vvophemert.nl of geef het door aan Roelanda Lagerweij.

V.V.OPHEMERT
vervolg



Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com
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Groot onderhoud van de velden, dus NIET betreden
Voor beide velden start 13 juni het grote onderhoud.
Dit betekent dat de velden o.a. nieuw ingezaaid worden. 
Door middel van een lint om het veld heen zal aangegeven worden dat de velden 
NIET belopen, laat staan bespeeld, mogen worden. 

Het is in ieders belang om gedurende die periode de velden niet te betreden!! 
Dus… vanaf 13 juni geldt:
Gun de velden NU rust, dan hebben we straks een goed seizoen!

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
De sponsorballen na de Winterstop zijn geweest van Lacet Schilderwerken, Henk 
Scholten Volvo, Maatschap Laponder, Britvic en Scania Gerritse. 
Dit seizoen zijn er nieuwe reclameborden bijgekomen van Rijwielservice van Zuidam, 
Urigo, Bommelbeef, Local Fun, en Rens Loodgietersbedrijf.
Dank jullie wel!

Momenteel zijn we in gesprek met een aantal bedrijven over kleding en/of materiaal 
sponsoring voor het volgende seizoen. 
Bedrijven die de sportiviteit in Ophemert zichtbaar willen steunen. 
Wilt u met uw bedrijf ook zichtbaar zijn in Ophemert en omstreken? Laat ons dat dan 
weten via info@vvophemert.nl of bel 651484.

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX

Feestjes!
Alle jeugdteams vanaf D krijgen van de AC weer een bijdrage van maximaal 150 euro 
om een leuke teamactiviteit te organiseren. Dit plan kun je indienen op 
info@vvophemert.nl.

V.V.OPHEMERT
vervolg





- 43 -

De Meiden C1 zijn het Pinksterweekend naar een internationaal toernooi in Arnhem 
geweest, de jongens C1 zijn hun eigen Tentenkamp aan het organiseren, de jongens 
D1 zijn gaan voetgolfen in Maurik, de Meiden B1 gaan relaxt bbq-en en de plannen 
van de jongens B zijn nog niet bekend.

Voor de mini’s t/m de E’s is op 11 en 12 juni het Tentenkamp georganiseerd door 
Michel Bal en Peter Vastenhout. 50 kinderen zijn op zondag na een superleuk 
weekend moe thuisgekomen.

 
Planning
Kijk voor de planning altijd even op de website, die wordt door vrijwilligers wekelijks 
bijgehouden. Vast voor de agenda van alle vrijwilligers het volgende seizoen:
Vrijwilligersbarbecue op vrijdag 26 augustus!

V.V.OPHEMERT
vervolg
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Het is al weer bijna vakantie en er is de laatste periode veel gebeurd. Om te begin-
nen is het muziekproject op de basisschool in Varik afgesloten met een concert voor 
de ouders door de leerlingen en Euphonia. Hoeveel leerlingen we er aan over-
houden, weten we nog niet, maar het was erg gezellig. De avond erna hadden we 
onze uitvoering. De zaal zat vol en het was een leuke avond. Vooral de slagwerkers 
verrasten iedereen door een muziekstuk met speciale verlichting te laten horen en 
zien. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. In mei was de jaarlijkse bloemenverkoop 
voor moederdag. 
We spelen het laatste jaar een aantal keren in de verzorgingshuizen in Tiel, maar 
onze eigen Ophemertse 60+ soos bestond 50 jaar. Dat was ook een reden voor een 
concert. Heerlijk in de buitenlucht hebben we ze verrast met een concert en het was 
erg gezellig.

Ook waren we gevraagd om op de markt in Geldermalsen de wandelaars van de 
avondvierdaagse in te halen met muziek. We hoefden niet te 
lopen, maar zaten gezellig langs de kant. De leerlingen gingen 
ook mee. Dirigent Jaap had met de muziekvereniging in Deil 
afgesproken dat als zij het marktplein op zouden lopen, ze een 
bepaalde mars zouden spelen en wij zouden dan tegelijk dezelf-
de mars meespelen. Het is altijd spannend of dat lukt, maar het 
ging goed en het was heel leuk.

En nu zijn we dan bezig voor een optreden in Lingewaarde en De Vier Gravinnen 
en voor een kasteelkerkdienst in Ophemert en natuurlijk voor de afsluiting voor de 
vakantie; Het Hemerts Fees. U ziet we hebben het druk.

Nieuws van EUPHONIA

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur deze dan naar info@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 of bel 651484

V.V.OPHEMERT
vervolg
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In herinnering
Hanny Scheurwater
Toen de Ago in 1956 werd opgericht was Hanny één van 
de eerste leden van de gymnastiekvereniging. En al die 
jaren daarna kwam ze, inmiddels als erelid, nog steeds 
elke woensdagavond naar de ladie’s fit. Behalve dan zes weken in het voorjaar, dan 
ging ze zoals ze zelf zei: “de Plas over” om op een boerderij te helpen. 
Niet alleen voor de oefeningen kwam ze, maar ook voor de gezelligheid. Ze genoot 
van vrolijke muziek en een dansje deed ze met veel plezier. De lesvormen, (gymnastiek, 
zumba, thai-bo, combat, ladies fit,) de deelnemers en de leidinggevenden wisselden 
maar Hanny bleef trouw meedoen.  Helaas is zij na een korte periode van ziek zijn in 
maart overleden, Hanny werd 64 jaar. We missen haar en haar kenmerkende uitspraken 
maar hebben gelukkig nog de mooie herinneringen.

Namens de Ago ladie’s fit 
Christina, Gerrie, Jettie, Willemien, Mieke, Willy, Gerda, Christa en Greta. 
 

Hortensia verkoop
De Hortensia verkoop was 
weer een groot succsess en wij 
bedanken iedereen die hieraan 
heeft mee geholpen.

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 !! 

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.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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CWF Cycling Ride voor KiKa

Voor het tweede jaar heeft het CWF Team een toertocht 
vanuit Ophemert georganiseerd, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor KiKa. Voor de 70 en 110 km was weer veel 
belangstelling vanuit de individuele wielrenners en wiel-
ren-clubs uit de omgeving.
Halverwege de route kon er genoten worden van een kopje koffie en zelfgebakken 
appeltaart van “Ome Arie”. 

Ook de 25 km was 
weer een mooie tocht, 
zodat er voor ieder 
een geschikte afstand 
was om mee te kun-
nen doen.  Doordat de 
routes zijn uitgepijld is 
het ontspannen fietsen. 
Ondanks een flinke 
regenbui onderweg, 
hebben wij alleen 

lachende gezichten gezien bij binnenkomst en was de stemming goed!

Op deze wijze willen wij alle fietsers bedanken voor deel-
name, maar ook Restaurant het Dijkhuis voor de gastvrije 
ontvangst, Ome Arie en Tina voor de appeltaart en appelf-
lappen, Toerclub de Batouwers en Handboogvereniging de 
Vriendschap uit Waalre. 

Dankzij al deze mensen 
kunnen we een bedrag 
doneren aan KiKa van 
€ 1.200,-.
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Het echte tennisseizoen is weer begonnen, volop 
toernooien die gespeeld kunnen worden en de voorjaars- en 
zomeravondcompetitie is al weer bijna ten einde! 

Op 22 mei vond de reünie van de competitieteams plaats. Iedereen die in het 
verleden competitie heeft gespeeld was uitgenodigd voor een gezellig samenzijn 
en natuurlijk een balletje te slaan. Voor degene die het tennissen wellicht wat 
waren verleerd, was een clinic georganiseerd. Ondanks de regen was het vooral een 
gezellige middag! En wellicht zien we weer een paar extra leden op ons toss-avond 
op de maandagavond!

Kampioenen
Vanuit de voorjaarscompetitie hebben we twee damesteams kampioen zien worden. 
Zowel het vrijdagavondteam als het zaterdagteam zijn kampioen geworden! Van 
harte gefeliciteerd dames!

Ook het Worldtourteam Oranje van de jeugd heeft het in de eerste ronde goed 
gedaan. Inmiddels is de tweede ronde gestart en kan er weel volop getennist 
worden. Op 26 juni speelt het team weer thuis om half 10. 

TV Ophemert 
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Jeugdcommissie
TV Ophemert voldoet aan de criteria van de KNLTB en mag zich daarmee een 
Tenniskidsvereniging noemen! Onze tennisleraar Sigrid Bruel heeft de opleiding voor 
Tenniskids gevolgd, waarmee we de kennis in huis hebben om de jongste jeugd op 
een uitdagende manier te leren tennissen. Plezier en samenspel, daar draait het om! 

Activiteiten voor de jeugd
- Slagvaardigheid tot en met 20 juni op maandagmiddag 16 uur
- 27 juni : Clubkampioenschappen Rood en Oranje (basisschool t/m groep 7) 
- 28 juni- 1 juli: Clubkampioenschappen Groen & 12+ 28 juni- 1 juli
- 1 juli: Gourmet & Minitennis voor 12 + jeugd
- 2 juli: Ouder-Kind toernooi basisschool

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

TVO Jeugdcommissie  - vervolg 

Voor uitgave 5 - 2016 is dat:  26-27-28 augustus 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij



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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‘t Hèmers Fees 2 juli

Nr 4, juni 2016

        ____________ 

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 


