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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
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4Juni 2017
Jaargang 11,
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 Annemieke van Lith
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert 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 2017:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
5 25-26-27 augustus 14 september
6 3-4-5 november 23 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Lustrum      5
Beste dorpsgenoot, 

5 jaar geleden verhuisden wij van de Randstad naar Ophemert. Nog steeds hebben 
wij er geen seconde spijt van gehad. Het enige jammere is dat we ons toen rijk 
rekenden met de A2 die net verbreed klaar was. Het plezier van doorrijden heeft niet 
erg lang geduurd, maar dat is het enige minpunt. 

Met velen van u heb ik inmiddels een praatje of meer gemaakt. Met heel veel nog 
steeds niet. Wie weet, is dat wel net als wij import: zij groeten niet en maken geen 
praatjes. Toch? Nou dat geldt gelukkig lang niet voor allemaal. En wie weet, omdat ik 
import ben en blijf. Het kan zomaar zijn. Maar eerlijk is eerlijk: een praatje met 1600 
mensen… Dat lijkt me wat veel van het goede.

Een aantal van u heeft inmiddels geraden wie Kniertje is. Als je het mij rechtstreeks 
vraagt, weet je het. Soms duurt het heel lang voordat iemand het weer eens vraagt. 
En dan begin ik te twijfelen of het wel zin heeft om hier mijn belevenissen op te 
schrijven. Als iemand het weer raadt en zegt ze graag te lezen dan ga ik vol goede 
moed voort.

Inmiddels zult u wel door hebben wat ik hier zo fijn vind. De ruimte, de luchten, de 
rust, de vriendelijke mensen, de uiterwaarden en de Waal. Die stoere brede rivier die 
elke keer weer anders is. 

Nu zijn we 5 jaar verder in de tijd. Het is het seizoen, waarin we hier zijn komen 
wonen. Mijn gedachten gaan terug naar wat me toen het meeste trof. Ik herinner 
me onze wandelingen in juni naar de Waal. Hoe hoog het bloeiende gras en planten 
staan. En hoe er elke keer weer een andere kleur bloemen de boventoon voert. En 
dat is nu niet anders. Dat verveelt niet.

Hoe blij verrast ik was dat groeten en zwaaien hier normaal is. Nu vind ik het 
nog steeds prettig en merk ik steeds meer dat het in het ‘buitenland’ nog weinig 
voorkomt. Of begin ik nu een gekleurde dorpsblik te krijgen?
In ieder geval heb ik besloten de titel van mijn stukjes te veranderen. Ik ben geen 
nieuwkomer meer en zal in uw ogen altijd import blijven. Daar valt best mee te 
leven. In ieder geval zijn we dorpsgenoten.

Rest mij u een heerlijke zomertijd te wensen naar ik begrijp voor het eerst zonder 
Hèmers fees? Een genietende Kniertje, die het nog steeds lastig vindt om hier weg te 
gaan als ze heerlijk op vakantie gaat. Gelukkig is terugkomen extra fijn.

Belevenissen van een dorpsgenoot
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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?
Woensdag 7 juni zouden we de Spelletjesmiddag op het sportveld gaan doen. Maar 
met windkracht 6 uit het zuidwesten met een plaatselijke heftige regenbui leek ons 
dat toch niet zo’n goed plan. 
Dus… werd de Spelletjesmiddag naar 14 juni verplaatst en dat is nog niet geweest 
op het moment van schrijven. 

Wat gaan we de komende tijd doen?
Vakantie vieren!!!!!
We wensen jullie allemaal een hele lekkere zomervakantie toe en hopen julie 
volgend schooljaar weer allemaal te zien!

De eerstvolgende activiteit na de zomervakantie is:
Vrijdag 1 september – de Kinderbingo!

Opgeven per mail
Woon je in Ophemert (of vlak bij) en zit je niet op school in Ophemert, dan kun je de 
uitnodigingen voor de activiteiten van de Jeugdsoos ook in je mailbox ontvangen.
Stuur een mailtje naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

Facebook
Heb je gezien dat we ook een mooie facebookpagina hebben, waar je de 
activiteiten allemaal kunt volgen? 

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? 
Mail ons op jeugdsoosophemert@gmail.nl of stuur een berichtje via facebook!
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Het is bijna zomer, weer heerlijke lange dagen dus.
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

Vaderdagmarkt
Ook dit jaar, 9 juni j.l. hebben we weer een mooie Vaderdagmarkt gehad!
’s Ochtends waren de weergoden ons niet zo gezind, maar gelukkig trokken ’s 
middag de buien weg en hebben we tot laat in de avond mogen genieten.
Er waren weer de bekende activiteiten, zoals het Rad van Fortuin. En uiteraard weer 
gezellig op het terras zitten, onder het genot van een lekker hapje en drankje.
Ook voor de kinderen was er weer van alles te doen. 
De Vaderdagmarkt heeft het mooie bedrag van ruim € 4800,- opgebracht!
Heel veel dank aan de sponsoren, het Vaderdagcomité en natuurlijk aan alle 
vrijwilligers die dit gedurende het jaar en met name rondom de 9 juni weer met 
hun tomeloze inzet mogelijk hebben gemaakt.

Hartelijk dank!
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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  ]
- 11 -

Beste mensen,

In dit krantje ook weer een berichtje van de 60+ Soos. We genieten nu
 allemaal van de zomervakantie, maar het bestuur heeft niet stil gezeten. Het 
programma voor het seizoen 2017 – 2018 is zo goed als rond. In augustus  worden 
de programmaboekjes bezorgd bij de leden. Bent u nog geen lid, maar u wilt toch 
graag een programmaboekje ontvangen? Geen probleem: u neemt contact op met 
onze voorzitter Riet van Meeteren tel. 652003 en dan krijgt u ook een boekje in de 
brievenbus.

Hieronder schrijf ik de data van de SOOS-middagen, schrijf ze in uw agenda of op de 
kalender, dan kunt u ze niet vergeten. 

Woensdag 30 augustus 2017.

Woensdag 4 oktober 2017.

Woensdag 1 november 2017

Woensdag 6 december 2017.

Woensdag 10 januari 2018.

Woensdag 14 februari 2018

Woensdag 7 maart 2018.

Woensdag 4 april 2018.

Woensdag 9 mei 2018.

Wat we gaan doen op die middagen staat in het programmaboekje en het komt 
natuurlijk ook t.z.t. in het Hèmers Krantje. Let goed op de datum, we komen meestal 
op de eerste woensdag van de maand bij elkaar, maar dit seizoen zijn er, door 
omstandigheden, een paar uitzonderingen. Kijk dus goed naar de juiste datum.
Verheugd u zich al op het nieuwe seizoen? Wij hebben er ook weer veel zin in!
Voor informatie of voor de haal-en brengdienst kunt u bellen naar Evie tel. 651266, of 
naar Bertha tel. 652539, of naar Riet tel. 652003.
Wij wensen u een gezellige, zonnige, zomer en tot ziens op 30 augustus in de 
Torenhof.

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

60+ SOOS OPHEMERT
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WelzijnGeldermalsen, WelzijnNeerijnen en WelzijnLingewaal zorgen 
deze zomer wederom voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten met 
de Zomertoer 2017. De Zomertoer creëert ontmoetingsactiviteiten voor 
alle leeftijden gedurende de stille zomerperiode. Dit doen we door het 
organiseren van gezellige, recreatieve, culturele en sportieve activiteiten. 

Programma
De Zomertoer biedt dit jaar vijf weken lang een gevarieerd programma met 
leerzame, creatieve en vooral gezellige activiteiten voor jong en oud(er). Samen 
met een zeer enthousiast team vrijwilligers proberen we ieder jaar weer leuke 
en ontspannende activiteiten in de drie gemeenten te organiseren. Hierbij kan 
gedacht worden aan wandelen, jeu de boules, een bezoek aan de Eendenkooi en 
imkerij, een heerlijke high tea en gezellige workshops zoals schilderen, keramiek en 
bloemschikken.

Er wordt dit jaar op woensdag 12 juli gestart in de Pluk Geldermalsen, de Crea 
Club verzorgd dan in de ochtend een gezellige workshop macramé. Op vrijdag 11 
augustus vindt er een bijzondere afsluiting van de Zomertoer plaats met een heuse 
boottocht over de Waal en Merwede. 

Het volledige programma kunt u bekijken op de website van de Zomertoer. Meer 
informatie en/of aanmelden kan via www.zomertoeren.nl. 
Belt u liever? Dat kan maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.00 uur via 06-
24923278.
 
Kinderen, gezinnen, volwassenen en ouderen zijn van harte welkom!
Maak de zomer gezellig!

De Zomertoer komt er weer aan!
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Belt u liever? Dat kan maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.00 uur via 06-
24923278.
 
Kinderen, gezinnen, volwassenen en ouderen zijn van harte welkom!
Maak de zomer gezellig!

De Zomertoer komt er weer aan!
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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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“het Verleden “verweven” met het Heden”

In het vorige Krantje vermeldde ik hoe ik in 1950 naar Ophemert kwam
en Nol van den Bergh mij tot zijn echtgenote nam.
Het woord “inburgeren” bestond toen niet, men “mocht je wel of soms ook niet” !
Mij aansluiten bij “Soli Deo Gloria“, de zangvereniging ,
maakte dat dat heel gemakkelijk ging !
Het Betuwse dialect was wel een moeilijkheid voor mij ,
als de familieleden onderling praatten was dat net “Spaans” voor mij :(
Tegenwoordig zijn er niet zo veel mensen meer die dat dialect spreken
er wonen inmiddels zoveel “nieuwkomers” vanuit allerlei streken .
Mijn “intrede”in Ophemert was dan ook al 67 jaar geleden ,
vandaar die “titel” : “het verleden verweven met het heden “!!!
WANT: dat buurjongetje Hansje v.d.Wal , destijds 5 jaar,
kwam als 72 jarige man bij mij op bezoek zo waar!
Bij Ruud en Loes in hun Pankoekhoek, had hij een pannenkoek gegeten
dáár lag mijn NOSTALGE-bundel ter inzage, mijn naam was hij niet vergeten,
die trok dus zijn aandacht , hij kocht zo’n boekje en het geld stuurde hij op
maar deed OOK zijn visite kaartje met adres in die envelop.
De straatnaam bleek dezelfde als die van mijn hulp Jolanda te zijn....
dan blijkt HIER ook weer :“de wereld is maar klein”!
HAAR tienerzoon Melvin helpt Hans vaak met allerlei zaken ,
zodoende gingen wij de afspraak maken ,
dat hij bij mij eens op bezoek zou komen, die uitnodiging heeft hij aangenomen.
Op 2de Pinksterdag kwam hij per scoot-mobiel aan
en is pas na anderhalf uur weer weggegaan.
Hans vertelde heel veel over wat hij zich herinnerde,
b.v. dat ik bij mijn schoonouders inwoonde met twee kleine kinderen.
Hun woning grensde met de tuin aan de winkel en v.d. Bergh’s bakkerij .
Zodoende kende hij zelfs ook mijn ouders en wist hij veel over mij.
o.a. ook dat ik 25 jaar lang voorzitster van Soli Deo Gloria was ,
OOK heel veel familieleden van hem kwamen aan zijn verhaal te pas,
omdat b.v. zijn tante Rina een vriendin van mijn moeder geweest was!
Toen woonden wij al vanaf 1954 op “de Kapelhof” waar we tot 1987 bleven
Zo werden door Hans v.d.Wal het Heden met het Verleden “verweven”!

Allen een hele fijne zomer toegewenst,
  Editha v.d.Bergh-Hörmann + pootje van Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Dinsdag 16 mei, een mooie dag, lekker weer voor een mooie fietstocht.
Het regende ook: complimentjes aan het adres van de organisatie voor zo’n fijne 
gezellige dag.
Bijna 300 mensen uit de hele provincie en daar buiten kwamen naar de camping 
van Zennewijnen om daar te beginnen aan een tochtje over de Steendert, op de 
fiets door de hortensiakassen van de fam. Van de Berg in Est. Veel mooie hortensia’s 
werden gekocht en door de heren Scheurwater en Van Lit naar de camping gebracht. 
Verder ging het richting Tricht en Marienwaerdt, de Zorgimkerij kon bekeken worden, 
hier een cadeautje voor de deelnemers en in Beesd stond een kop soep klaar. Terug 
op de camping werd men ontvangen met een gezellig muziekje en kon nog iets 
gedronken worden. Heeeel veeeeel dank voor Lien, Gerrie en Jenny voor de perfecte 
organisatie.

Ook ontzettend veel dank aan alle sponsors: mede dankzij hun bijdrage is deze dag 
een groot succes geworden.

Ook weer een succes was het Oranjeterras, nu al voor de 25e keer als ik het goed heb. 
Het was gezellig en sfeervol bij het kasteel. De wafels waren weer lekker en drinken 
ging er ook wel in

Op 31 mei hebben we het seizoen 2016/2017 afgesloten met een lunch met o.a. 
kersenbrood en verse aardbeien. Hiervoor waren we te gast bij De Hoenderik van 
Marius van de Water in Tricht. De Hoenderik ligt idyllisch aan de Lingedijk. We hebben 
kersenbrood gegeten en hier hebben we elkaar een fijne zomer toegewenst. 

Het bestuur gaat verder werken aan het nieuwe programma 2017/2018. 
Nieuwsgierig? Ook eens een avond meemaken? Altijd hartelijk welkom op de laatste 
maandag van de maand in het Torenhofje.

Meer info bij :
Lien de Jong, Gerrie van Lit, Jenny Scheurwater, Betty van Zijderveld, Hermien 
Hooijer.  
Neem ook eens een kijkje op onze website www.vrouwenvannu.nl/ophemert

   I Een hele fijne zomer allemaal 

Zomer weetjes:
- Het eerste badpak voor vrouwen
gemaakt in de 19e eeuw en had lange mouwen en wollen pijpen.
- De Eiffeltoren wordt op warme zomerdagen 15 cm. langer omdat het ijzer uitzet .

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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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

- 21 -

Miniconcert Varik
Op 5 mei jl. mocht Euphonia een mini bevrijdingsconcert 
geven op de trans van de Dikke Toren van Varik. Dit betekende 
dat een aantal muzikanten de trap van de toren moest bestijgen om boven, naast 
elkaar, te musiceren.
Nu is dit wel te doen, maar het waaide behoorlijk en warm was het ook niet. Maar 
het publiek was enthousiast en kon dit concert wel waarderen.

Avondvierdaagse
18 mei hebben we medewerking verleend bij de avondvierdaagse in Geldermalsen. 
Dit was ook een geslaagde avond. 

Tuin rondom ons gebouw
Na de winter is de tuin rondom het muziekgebouw weer in orde gemaakt. Dit is elk 
voorjaar een hele klus voor degene die dit werk doet. Zoiets kan niet van de een op 
de andere dag klaar zijn. We zijn blij dat we iemand hebben die de tuin wil gebrui-
ken en onderhouden.

Ledenwerfactie
Wij zijn bezig met een ledenwerfactie. Zowel bij de harmonie als bij de slagwerk-
groep zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken 
op een van onze repetitieavonden!

Aanmelden kan bij Dick van Beest, telefoon 0344-651610, e-mailadres dick.van.
beest@gmail.com of bij Fred van Leeuwen, telefoon 0344-661857, e-mailadres 
jf2leeuw@planet.nl

We hopen na de vakantie ook te kunnen starten met een aantal nieuwe leerlingen.

Wil je graag leren spelen op een blaasinstrument of op een trom geef je dan 
nog voor de vakantie bij ons op.
De lessen worden door onze instructrice en door onze dirigent gegeven in ons 
eigen gebouw, Molenstraat 30, Ophemert.

Vakantie
Het bestuur van Euphonia wenst iedereen een fijne zomervakantie en graag tot 
ziens.

Een muzikale groet,
het bestuur van Euphonia

Nieuws van EUPHONIA
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Het is alweer een aantal weken geleden, maar wat een geslaagde dag was 
Koningsdag! Er was weer veel aandacht besteed aan alle mooie wagens, fietsen, 
skelters etc. Een erg geslaagde optocht.
Ook de braderie trok vele bezoekers, maar ook de kinderen vermaakte zich prima op 
het springkussen of de stormbaan. En als afsluiting de veiling en een lekkere barbecue. 
Gezellig onder het genot van een hapje en een drankje bijkletsen met andere 
dorpsbewoners.

Koningsdag kan niet zo geslaagd zijn zonder onze sponsoren en vrijwilligers. Onze 
dank is dan ook groot! Mocht je volgend jaar ook een handje willen helpen? Hulp van 
vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. 

Over een aantal maanden beginnen we weer met de voorbereidingen voor 
Koningsdag 2018. Lijkt het jou leuk om je hiermee bezig te houden? Dan is dit je kans! 
We zijn namelijk opzoek naar een nieuw teamlid en/of penningmeester. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een vergadering bijwonen? Laat het ons 
weten, je bent van harte welkom. 

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

Koningsdag 2017

Een leuke wandeltocht door het Neerijnense bos en over de dijk. Met tussendoor een 
lunch, verzorgd door WelzijnNeerijnen. Tijdens de wandeltocht zijn ook uw kinderen of 
kleinkinderen van harte welkom. Aanmelden voor de wandeltocht kan via 0418-652371
of sbrokx@welzijnneerijnen.nl
 Datum: dinsdag 11 juli Tijd: 11.00 – 12.30 uur
 Locatie: Startpunt parkeerplaats, Stroomhuis Neerijnen

Wandel picknicktocht



- 29 -

Het is alweer een aantal weken geleden, maar wat een geslaagde dag was 
Koningsdag! Er was weer veel aandacht besteed aan alle mooie wagens, fietsen, 
skelters etc. Een erg geslaagde optocht.
Ook de braderie trok vele bezoekers, maar ook de kinderen vermaakte zich prima op 
het springkussen of de stormbaan. En als afsluiting de veiling en een lekkere barbecue. 
Gezellig onder het genot van een hapje en een drankje bijkletsen met andere 
dorpsbewoners.

Koningsdag kan niet zo geslaagd zijn zonder onze sponsoren en vrijwilligers. Onze 
dank is dan ook groot! Mocht je volgend jaar ook een handje willen helpen? Hulp van 
vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. 

Over een aantal maanden beginnen we weer met de voorbereidingen voor 
Koningsdag 2018. Lijkt het jou leuk om je hiermee bezig te houden? Dan is dit je kans! 
We zijn namelijk opzoek naar een nieuw teamlid en/of penningmeester. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eens een vergadering bijwonen? Laat het ons 
weten, je bent van harte welkom. 

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

Koningsdag 2017

Een leuke wandeltocht door het Neerijnense bos en over de dijk. Met tussendoor een 
lunch, verzorgd door WelzijnNeerijnen. Tijdens de wandeltocht zijn ook uw kinderen of 
kleinkinderen van harte welkom. Aanmelden voor de wandeltocht kan via 0418-652371
of sbrokx@welzijnneerijnen.nl
 Datum: dinsdag 11 juli Tijd: 11.00 – 12.30 uur
 Locatie: Startpunt parkeerplaats, Stroomhuis Neerijnen

Wandel picknicktocht



- 31 -



- 31 -



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com

- 33 -

Een tijdje geleden hebben we het dorp verrast met de oliebollenverkoop voor het 
goede doel: barcode for life; gepersonaliseerde zorg voor kankerpatiënten. Dit heeft 
het mooie bedrag van 2042 euro opgeleverd, daarvoor willen we iedereen hartelijk 
danken. 

Inmiddels is Koningsdag ook alweer een tijdje achter de rug waarbij we op ludieke 
wijze een veiling hebben georganiseerd met heel veel gesponsorde artikelen. Ook 
hadden we een kraampje neergezet met verkoop van bloemen en kaarten voor de 
High White Wine bij Kruithof aan de Pippertsestraat op 10 en 11 juni. De veiling en de 
bloemenverkoop hebben een bedrag van 1518 euro opgeleverd!
Als u dit artikel leest weten we nog niet wat de High Wine zal opleveren aan 
sponsoring, wel dat het een uniek evenement zal worden wat Marion en Kees 
Kruitwagen met al hun passie zullen vormgeven. Een groot deel van de opbrengst 
gaat daarvan ook naar het goede doel: barcode for life.

Op zondag 20 augustus wordt er door ons weer een fietstoertocht georganiseerd 
met 3 uitgepijlde routes van 25, 70 en 110 km. Dit jaar voor het eerst zijn er ook 2 
wandelroutes uitgezet.
De fietsers starten tussen 8.30 u en 10.30 u vanaf het Dijkhuis en de lopers tussen 
8.30 u en 13.00 u. Om 9.30 u zal er een wandelgroep voor de 10 km gezamenlijk 
starten. De kosten zijn 8 of 6 euro , inclusief een drankje achteraf ; door het restaurant 
Dijkhuis aangeboden. Zie ook de flyer elders in het Hèmers krantje. Het geheel is 
weer voor het goede doel : barcode for life. 
Zie ook de site www.stelvio.nl, waar het CWF team vertegenwoordigd is en het 
sponsorgeld gestort wordt. Daar kunt u ook een vrijwillige bijdrage storten. Op 
vrijdag 2 september zal het CWF team al het verzamelde sponsorgeld naar de Stelvio 
brengen en daar lopend en op de fiets een prestatie neerzetten. 

Ik zie u graag zondag 20 augustus bij het Dijkhuis voor een sportieve dag.
Dank namens het CWF team,
Anky Morshuis

Een wandel- en fietstocht
 op zondag 20 augustus
 vanuit restaurant het Dijkhuis,

georganiseerd door het CWF team. 
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Een wandel- en fietstocht
 op zondag 20 augustus
 vanuit restaurant het Dijkhuis,

georganiseerd door het CWF team. 
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WelzijnNeerijnen zoekt een coördinator voor de Op-en-Neerijnenbus. Chris Hoefsloot 
legt na jarenlang deze functie te hebben ingevuld zijn taken neer wegens een verhuizing. 
De coördinator zorgt ervoor dat het vervoer zo soepel mogelijk verloopt. Hij of zij is 
aanspreekpunt voor de chauffeurs, houdt ze gemotiveerd en onderhoudt de contacten 
met de zorgaanbieders over de te vervoeren cliënten.

De Op-en-Neerijnenbus is een 8-persoonsbus die wekelijks wordt ingezet om kwetsbare 
ouderen te vervoeren van en naar de dagbesteding in Ophemert, naar de Hobbyochtend 
in Waardenburg en naar Zorgboerderij Benaja. Hierdoor kunnen diverse cliënten wekelijks 
genieten van een dagbesteding. Op de Op-en-Neerijnen bus rijdt een leuk team van 10 
chauffeurs. 

Welzijn zoekt een enthousiaste vrijwilliger, met gevoel voor verantwoordelijkheid 
die graag organiseert en plezier heeft in het onderhouden van contacten. Bent u of 
kent u deze persoon? Bekijk dan de vacaturebank van WelzijnNeerijnen op www.
welzijnneerijnen.nl of neem contact op met Hetty van Oord via 0418-652371 of 
hvanoord@welzijnneerijnen.nl. 

Gezocht nieuwe coördinator 
  Op-en-Neerijnenbus
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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
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Na de berichtgeving dat ‘t Hemers Fees ging stoppen, is er een groep enthousiaste 
jongeren opgestaan die het ’t Hemers Fees  willen voortzetten. Wij zouden het 
heel erg jammer vinden om ‘t Hemers Fees  voorbij te laten gaan. Het Fees dat 
de dorpsgenoten één keer per jaar bij elkaar brengt en waar we gezamenlijk 
de zomervakantie inluiden. Om  er voor te zorgen dat ’t 10de Hemers Fees toch 
doorgang kon vinden hebben wij met spoed geprobeerd om de nodige vergunning 
aan te vragen. Jammer genoeg moeten wij u toch mededelen dat er dit jaar geen 
Hemers Fees zal plaatsvinden. Het is niet gelukt om de vergunning op tijd rond te 
krijgen, waardoor tot onze teleurstelling een Hemers Fees op de geplande datum 
niet haalbaar is. Ondanks alles willen wij met deze nieuwe groep volgend jaar toch ‘t 
10de Hemers Fees organiseren. Wij hopen op jullie begrip, en dan zorgen wij er voor 
dat er volgende zomer gewoon weer een Hemers Fees op de agenda staat. Meer 
informatie volgt!

Namens het nieuwe bestuur,
Jannie van Laviere, Teuts Scheurwater, Petra de Haas, Daan Uijlenbroek, Luc Marcus, 
Evert-Jan van Horssen, Patrick van Doesburg, Luc van Dijk, Tanja van Waarden, Sven 
Marcus & Arco van Dijk

´t Hemers Fees

Kasteeldienst
Op zondag 25 juni 2017 vieren we onze kerkdienst op het kasteel Ophemert. We 
vieren de dienst buiten op het plein voor het kasteel. Aanvang is om 10.00 uur.
Voor de kinderen is een apart programma georganiseerd. Mocht het onverhoopt 
slecht weer zijn, dan kunnen we naar binnen. De dienst gaat dus altijd door!
Bijzonder dit jaar is dat we de dienst samen organiseren met de protestantse 
gemeente Varik & Heesselt.
De muziek wordt verzorgd door Euphonia en Bert van de Brink. Graag nodigen we 
u uit om na de dienst te blijven voor een kop koffie.
Wees allen van harte welkom!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad
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Aandeel in de Betuwe
Begin dit jaar hebben we u bericht over de Rabobank 
actie “Aandeel in de Betuwe”. Op 6 juni jongstleden 
kregen we officieel de cheque overhandigd van de 
Rabobank. Via deze weg willen we iedereen bedanken 
voor zijn of haar bijdrage.

 
ALV
Woensdag 31 mei was de algemene ledenvergadering, de opkomst was helaas 
minimaal. De leden krijgen via mail bericht hierover.

Collecte Oranje Fonds
Het is alweer even geleden dat we hebben gecollecteerd voor 
het Oranje Fonds, de helft van de opbrengst is voor de  clubkas 
om nieuwe toestellen en of spullen aan te schaffen. We willen 
iedereen bedanken die via onze vrijwillige collectanten een 
bijdrage hebben geleverd.
 
Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt :
Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder 19:30 - 20:30
Dinsdag 15:30 - 16:30 Gym jongens/meisjes Groep 1 15:30 - 16:30
Dinsdag 16:30 - 17:30 Gym jongens/meisjes Groep 2 16:30 - 17:30
Dinsdag 17:30 - 18:30 Eenwielergroep 17:30 - 18:30
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit 20:00 - 21:00
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar 15:30 - 16:30
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder 16:30 - 17:30 

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

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Volgend seizoen
Wij zijn blij dat we voor volgend seizoen onze eigen Henk van Hoeven hebben 
mogen strikken om de senioren weer onder zijn hoede te nemen. We zijn nog steeds 
aan het zoeken naar een trainer/coach voor onze dames, dus zoek vooral mee!
Dennie Jansen gaat volgend seizoen de JO17 doen en ook Prisca, onze 
fysiotherapeute is weer van de partij. En die heeft de nieuwe fysioruimte ter 
beschikking!

Stratenvoetbal 4 juni 2017
Het stratenvoetbal kende dit jaar een nieuwe format, waardoor iedereen uit 
Ophemert, Zennewijnen, de voetbalvereniging en partners mee mochten doen. Dit 
leidde tot 10 teams en een supergezellige en sportieve dag. 
Dank je wel Jurgen, Remco, Rien, Henk, Dennie, Anita, Arie, Petra, Roelanda, Ron, 
Femke, Wouter, Frances en Attractieverhuur Betuwse Speelboerderij!

Voor alle foto’s kijk op onze website www.vvophemert.nl of op onze facebookpagina 
@v.v.ophemert

 

 
Pupil van de week
De laatste pupil van de week voor dit seizoen is weer geweest. Volgend seizoen weer 
nieuwe kansen! Je kunt je opgeven bij Roelanda of een mail sturen naar activiteiten@
vvophemert.nl

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Voorbereidingen seizoen 2017/2018
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 zijn, kun je ze vinden op de website.
De laatste trainingen zijn tot 16 juni in verband met het Groot Onderhoud. 

Inzamelen materiaal & Grote schoonmaak 24 juni
Op zaterdag 24 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
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Groot onderhoud van de velden, dus NIET betreden
Voor beide velden start 19 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. 
Dus… vanaf 19 juni geldt:
Gun de velden NU rust, dan hebben we straks een goed seizoen!

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Als nieuwe bordsponsor hebben we Restaurant De Lelie 
uit Wadenoijen mogen verwelkomen en de meiden O17-1 
gaan volgend seizoen nieuwe tassen van Attractieverhuur 
Betuwse Speelboerderij krijgen. Daarnaast zijn we gesprek 
met een aantal bedrijven over kleding en/of materiaal 
sponsoring voor volgend seizoen.

Van de Rabobank mocht voorzitter Wouter dit jaar voor 
project Verbetering Sportpark een cheque ontvangen van 
€547,00 ontvangen! 

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.

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
De eerste activiteit in het nieuwe seizoen is de Vrijwilligers barbecue op vrijdag 25 
augustus. Alle vrijwilligers ontvangen een uitnodiging!

Feestjes
Alle jeugdteams vanaf O13 hebben weer maximaal 150 euro gekregen om een leuke 
teamactiviteit te organiseren.

Wat hebben ze er mee gedaan?
• De JO13 zijn gaan voetgolven in Maurik
• de MO13 hebben een OuderKind voetbalwedstrijd gecombineerd met een bbq bij 
de familie van Boxtaele, 
• de MO15 hebben een EscapeRoom ervaring gecombineerd met een BBQ op de 
voetbal, 
• de JO15 een OuderKind voetbalwedstrijd met snacks en drinken op de club, 
• de JO17 een OuderKind voetbalwedstrijd met Friet en snack op de club en 
• de JO19 hebben hun bijdrage voor een buitenlandtoernooi gebruikt. 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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V.V.OPHEMERT - VERVOLG

De teams tot en met JO11 hebben weer een succesvol Tentenkamp met prima weer 
gehad op 10-11 juni. Dit dankzij de organisatie van Roelanda en Sylvia, die weer 
heel veel ouders ingeschakeld hebben op de dagen (en nacht!) zelf. 

Met speciale dank aan Henk en de jeugdvrijwilligers voor het organiseren van een 
hele leuke voetbalclinic en keeper Patrick voor zijn bijd rage aan de Penaltybokaal!
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Aanleverdatum kopij

Voor uitgave 5 van 2017 is dat: 25-26-27 augustus 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

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 

24 juni, niet vergeten!
We hebben een heel mooi sportcomplex en dat willen we 
zo houden! Alles wordt schoongemaakt, zwerfvuil wordt 
verwijderd en kleine klusjes gedaan!
Geef je op bij info@vvophemert.nl

V.V.OPHEMERT - VERVOLG

Beste verenigingen & dorpsgenoten,

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

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

Hartelijke groet,
De redactie 
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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



‘t Hèmers Krantje

Nr 4, juni 2017

        ____________ 

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 


