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4Juni 2018
Jaargang 12,
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Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
• Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

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 Annelies de Lange
Vrouwen van Nu Hermien Hooijer
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

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

Data 2018:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
5 2 september 19 september
6 11 november 29 november

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

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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Belevenissen van een dorpsgenoot
Over jam en sla

Drie gesprekken in een week over hetzelfde 
onderwerp: waar komt ons voedsel vandaan? Wij 
hadden een mooie lekkere oogst aardbeien uit 
eigen tuin. In een grote pan werden die verwerkt 
tot aardbeienjam. Zo mooi fris rood, zo smakelijk. 
Dat moest even op de groepsapp van onze 
naasten in de Randstad. Die leven en delen altijd 
graag mee.

De volgende dag sprak ik met iemand erover dat zoveel mensen niet meer weten 
waar ons eten vandaan komt. Dat er mensen zijn die denken dat de melkpakken aan 
de bomen groeien. De ander zei dat ze al zo vaak dit verhaal had gehoord dat het 
de vraag is of het wel waar is. Dit kan toch niet waar zijn? Diezelfde dag blijkt mijn 
echtgenoot tussen de middag met wat collega’s hun brood te eten. Wat heb jij dit 
weekend gedaan? Hij vertelde het een en ander en natuurlijk trots over de 18 potten 
aardbeienjam. “Kun je dat zelf maken dan?” “Heb jij aardbeien in de tuin? Maar dat is 
veel werk!” “Mijn kinderen hebben geen idee waar jam vandaan komt. En ook weten 
ze niet dat koeien voor de melk zorgen.” “Wat doe je met 18 potjes aardbeienjam? Ik 
koop het gewoon in de supermarkt hoor.” Wij eten en delen het. Of ruilen het hier in 
ons dorp. Dus het verhaal dat mensen niet meer weten waar hun voedsel vandaan 
komt blijkt toch echt waar! 

Een paar dagen later vroeg ik bij een zaak in de buurt wat te doen tegen de slakken 
die mijn slaplantjes steeds weer opeten. En graag op een milieu- en diervriendelijke 
manier. De vrouw vertelde dat er nu een natuurlijk middel op de markt is dat je om 
je plantjes strooit en een wal opwerpt waar de slakken niet overheen gaan. Achter 
mij stond een man met ook een paar slaplantjes te wachten. Hij gebruikte gewoon 
giftige slakkenkorrels. Ik vertel maar niet dat wij zoveel mogelijk biologisch tuinieren. 
We lijken een uitzondering in een volop gif spuitende streek, maar dat is een 
ander verhaal. Overigens vertelde iemand me pas dat sinds ze gestopt waren met 
gifspuiten er weer vlinders in de tuin waren. Alleen al daarom toch?

Buiten maken we nog een praatje. Hij had zijn kleinkinderen gevraagd of ze weten 
waar sla vandaan komt. “Uit de supermarkt”, was het antwoord. “En waar haalt de 
supermarkt het vandaan?” Ze hadden geen idee. Hij vond dat hij dat de kinderen 
moest meegeven. Hij heeft een stukje tuin vrij gemaakt en daar heeft hij nu een klein 
moestuintje voor zijn kleinkinderen. “En u snapt wel dat ze het niet leuk vinden als 
de slakken de sla hebben opgegeten? Dus strooi ik slakkenkorrels.” Ja, dat snap ik 
wel. Ik vertel hem boven beschreven verhaal en we nemen vrolijk afscheid na elkaar 
aangemoedigd te hebben dat we goed bezig zijn. Nu maar hopen dat de slakken ook 
van mijn jonge slaplantjes afblijven. 

Wens u een heerlijke zomer met of zonder moestuin, vooral mèt veel vlinders, Kniertje.
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Wat hebben we toch een prachtige lente! Veel zon , zo nu en dan een 
regenbuitje en hoge temperaturen. Gelukkig zijn de hagelbuien aan 
ons voorbij gegaan tot nu toe.De planten en heesters in de tuinen, 
langs de wegen en de bermen van de dijk bloeien uitbundig, dit jaar, prachtig. Een en 
al geur en kleur. Genieten!

Het zomerreces van de Soos is begonnen na een heel gezellige afsluiting in de 
namiddag en de vroege avond van woensdag 9 mei. Het was een bijeenkomst met 
een hapje en een drankje. De soep was lekker en wat een heerlijkheden stonden er 
op de tafels voor het broodbuffet. Ik denk dat we allen iets teveel hebben gegeten 
want er was zoveel lekkers, dat je alles wel wilde proeven. Daarna nog een lekker 
toetje met ijs, aardbeitjes en slagroom en ten slotte nog koffie/thee met een 
chocolaadje. De tijd vloog om.

We hebben op deze dag ook twee bestuursleden in het zonnetje gezet. Evie en 
Bertha hebben zich al twintig jaar ingezet voor de 60+ SOOS. HULDE! Lucy van 
Geene had een prachtig gedicht voor deze dames gemaakt, dat werd voorgelezen 
door Hent en Teun. Natuurlijk waren er ook bloemen en een cadeautje. We hopen 
dat deze dames nog lang in functie zullen blijven, ze hebben goede ideeën en 
kunnen bovendien heel lekker koken, een groot pluspunt! En wat dacht je van 
de boerenjongens van Evie? Ze zijn werkelijk wereld beroemd in Ophemert en 
omstreken! We hebben de beide dames nog toegezongen en het glas op hen 
geheven.

De bijeenkomst werd afgesloten met accordeonspel van Jan de Jong en er mocht 
meegezongen worden, graag zelfs. Wat een vrolijke afsluiting van het seizoen 2017 – 
2018.

En nu op naar het seizoen 2018 – 2019. Ik ga nu nog niet verklappen wat we allemaal 
gaan doen, maar het wordt weer en afwisselend programma. Bijna alles is al geregeld 
, dus het programmaboekje kan in orde gemaakt worden. Onze vaste bezoekers 
krijgen het boekje in augustus in de brievenbus. Daarna schrijven we er ook over in 
’t Hèmers Krantje. Kunt u niet zo lang wachten? U bent heel nieuwsgierig naar wat 
we voorbereid hebben? Geen nood! Een telefoontje naar onze voorzitter Riet van 
Meeteren tel. 652003 en ook bij u wordt een programmaboekje in de brievenbus 
gestopt.

Rest mij alleen nog u een fijne vakantieperiode toe te wensen. En of u nu uitgaat of 
gewoon thuis blijft, maak er iets gezelligs van. Wij zien u graag weer in september in 
de Torenhof voor de aanvang van het seizoen 2018 – 2019.

Hartelijke groet van ons en tot ziens in september!

Riet, Evie, Bertha, Fietje, Hennie, Bep en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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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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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 
Het is nu zomer,de zon gaat weer meer schijnen.
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 € 12,00 

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

In de vorige uitgave heb ik een oproep geplaatst om deelnemers te werven tussen 
de 50 en 70 jaar (maar dat is geen harde eis) voor een groep die graag op een leuke 
manier aan sport zouden willen doen met als opzet een goede conditie te verkrijgen. 
De aanmeldingen waren wat aan de “magere” kant en na een eerste kennismaking 
en inventarisatie van de behoeften en interesses is de doelstelling wat bijgesteld. 
Het voornaamste doel blijft om op een leuke manier aan sport te doen maar het 
verkrijgen van een goede conditie is wat naar de achtergrond verdwenen het is 
nu meer een gezellig groepje geworden die 2x per week aan wandelen en fietsen 
doet. We zijn gestart met 3 dames en 1 heer, dus er is nog voldoende plaats voor 
nog meer deelnemers. De wandelingen die gepland staan variëren in lengte tussen 
6,5 tot 20 KM in een tempo van ongeveer 6 KM/U de fietstochten variëren van zo’n 
20KM tot max. 60KM het tempo hier schommelt rond de 14/15 KM/U en fietsen met 
trapondersteuning (electrische fietsen) zijn van harte welkom (kunnen de deelnemers 
zonder trapondersteuning lekker uit de wind rijden ;).

Bent u toch meer van de conditiesporten dan ben ik nog steeds genegen een extra dag 
in te lassen. Kortom wilt u op een prettige en ongedwongen wijze aan sport doen en 
daarbij ook nog eens leuke mensen ontmoeten neem dan contact op met onderstaand 
nummer of stuur een Whatsapp bericht.

Mvgr. Paul Neufeglise Tel. 0640750840

Nog één keer fit.
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Mvgr. Paul Neufeglise Tel. 0640750840

Nog één keer fit.
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  Vrienden  Zomer
  Voor altijd  Lekker warm
  Willen wij zijn  Soms de zon
  In ons mooie dorp En ook de regen
  Ophemert.  Goed

Leuk he, een paar van die elfjes, zo noem je gedichtjes van 11 woorden, heel leuk om 
te doen, ook met kinderen.
Wij gingen elfjes maken op de avond van het 1-dagsbestuur op 30 april.
Deze avond was georganiseerd door onze leesclub. De club wordt gevormd door 
Maria, Teuntje, Margot, Corry, Willemien, Lenie, Marie en Riet.
Voor deze avond hadden zij Ron Strik, bibliothecaris, gevraagd te komen vertellen 
over zijn zoon Jorrit en het boek The happy life of Happy. 
Jorrit is een jongen met ernstige beperkingen en Happy is zijn knuffel die altijd bij 
hem is. Jorrit laat Happy een wereldreis maken met een verhaal daarbij. Ontroerend 
te horen wat een kind met zoveel beperkingen toch allemaal kan.

Op dinsdag 8 mei gingen een aantal leden cultuursnuiven in Utrecht. Met de trein 
ernaar toe, met de rondvaartboot door de grachten van Utrecht , uitleg en info over 
de beroemde gewelfkelders. Naar het Centraal museum waar een tentoonstelling 
was over modeontwerper Jan Taminiau. Heel bekend door de vele mooie ontwerpen 
voor koningin Maxima en ook koningin Mathilde van Belgie. De prachtige blauwe 
jurk die Maxima droeg bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander was ook te 
zien. Vrouwen van nu uit de hele provincie waren bij deze bijzondere dag.

Voor onze laatste activiteit van het seizoen 2017-2018 gingen we naar het Dijkhuis in 
ons eigen dorp. Daar konden we genieten van een High Tea met allerlei zoetigheid 
een natuurlijk zoals het hoort ook allerlei lekkere hartige hapjes. 

Donderdag 31 mei had de afdeling Barchem de provinciale fietstocht georganiseerd. 
Met 9 mensen vroeg op weg. De fietsen en een e-bike stonden klaar voor een mooie 
tocht van ong. 45 km door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek. 
Ook langs veel kastelen gefietst. Het weer was prima en onderweg werden we prima 
verzorgd. Een geslaagde dag. 

Kijkt U weleens op Neerijnen.live?? Doen !!! Daar staan foto’s van alle activiteiten, 
daarom staan ze nu niet hierbij.
De Vrouwen van Nu gaan met zomerreces tot 27 augustus,dan begint het nieuwe 
seizoen. Dan hebben we elkaar vast en zeker weer veel te vertellen.
Erbij zijn??????? 

HARTELIJK WELKOM!!!!!!! Informeer bij Lien(661678), Jenny(846183)Gerrie(651508) 
Betty(652018), Hermien(651892)

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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Het Slingerbos
Een groep jonge ouders maakt zich hard voor een veilig speeltuintje ter hoogte van 
de geplande nieuwbouwwijk Het Slingerbos in Ophemert. Een mooie speeltuin 
op Het Slingerbos – een locatie aan de dijk waar de gemeente Neerijnen ook een 
nieuwbouwwijk heeft gepland - is goed voor de kinderen van het dorp, vinden 
Roelof Kusters en mede-initiatiefnemers Angelique Bos en Jolanda Vergeer. “Het 
bevordert de sociale contacten, het stimuleert buitenspelen en het maakt de nieuwe 
wijk aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen. Ook zal het de nieuwe kinderen die in 
die wijk komen wonen helpen integreren in Ophemert.”

Maar zijn de veldjes en uiterwaarden dan niet voldoende speelruimte voor de 
kinderen? Vader Kusters: “In de buurt kunnen de kinderen zat modder aan hun broek 
halen bij het spelen. Er is een ruïne van de boomhut, compleet met uitstekende 
spijkers. Dit is niet veilig, noch verkeersveilig, zeker niet voor de allerkleinsten. Hier 
willen wij verandering in brengen.”

Statiegeld en crowdfunding
Deze speeltuin komt er echter niet zonder uw hulp! Er zijn verschillende 
mogelijkheden om te doneren. Ten eerste kunnen kinderen statiegeldflessen 
inleveren. Op 12 juli wordt aan degene die de meeste flessen heeft ingeleverd een 
Intertoys cadeaubon (van 5 euro) gegeven. Een tweede optie is bijdragen via http://
voorjebuurt.nl/svslingerbos en een derde is om donateur te worden voor 25 euro per 
jaar. Kijk op de website van de onlangs opgerichte speeltuinvereniging Slingerbos 
voor meer details aangaande alle acties: http://svslingerbos.bentrein.com

De vereniging gaat in ieder geval een klimrek met glijbaan, een schommel en een 
wip plaatsen, maar een kabelbaan en een duikelrek lijken ook binnen handbereik. 
Hoe meer geld beschikbaar komt, hoe meer toestellen er komen.

De gemeente draagt ook bij
Vanuit het leefbaarheidsfonds heeft de gemeente toegezegd dat als het dorp 
Ophemert 10.000 euro bij elkaar brengt, de gemeente 10.000 euro bijlegt om de 
speeltuin werkelijkheid te maken!
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Zomermaand 

Ja, juni = zomermaand schreef ik de vorige keer,
maar NU weet ik het onderhand niet meer,
want in mei heeft de “hitte” mij behoorlijk “ parten gespeeld ”,
en.... er is niets wat mij zo snel verveeld!
Je wordt n.l. gedwongen om stil te zitten wachten, zelfs in die “hete nachten” !
Omdat je niet weet hoe je liggen moet
en.... Pansjo denkt dan dat hij het goed doet....
en kruipt lekker dicht tegen mij aan , zodat hij mij noopt om op te staan.
We gaan dan beiden even “toiletteren” .
Ik naar de wc en Pansjo gaat ‘t buiten op het plaatsje deponeren .
Dan zoeken we beiden ons eigen plekje in bed weer op,
Hij ligt dan weer mooi aan het voeteneind en krijgt een aai over zijn kop !

Nu dan de maand juni is begonnen
en ik deze nieuwe NOSTALGIE tekst heb verzonnen,
moeten we maar weer afwachten welke weersomstandigheden we krijgen
over een “hittegolf” echt maar te zwijgen :(
Wij kunnen er helaas zelf helemaal niets aan doen,
want het is nu eenmaal het ZOMER SEIZOEN !

‘s Winters heb ik het al “heet” als de thermostaat in de kamer 22 gr. aangeeft,
 dus is het te begrijpen wat ik momenteel bij 23/24 gr. “beleef” !

Maar in eerdere jaren hadden we ook soms een dergelijk jaar,
toen was die zomer in de maand mei al helemaal “klaar”,
het weer in de volgende maanden bleef “onder de maat” .
Ik ben wel benieuwd hoe dat dit jaar verder gaat.
De zonaanbidders ( sters) willen natuurlijk veel zonneschijn,
maar vooral oudere mensen en ook dieren vinden dat helemaal niet fijn.

Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe met voor “elk wat wils” !

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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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  ]
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CWF cyclingteam naar Alp D’HuZes, een bijzondere week!
Zaterdag 2 juni was het eindelijk zover en is CWF Cyclingteam, op de fiets, vertrokken 
richting  Alp d’HuZes. Vijf jaar na het overlijden van Mariëtte wilden Leen, Ralph en 
Danique, als eerbetoon, opnieuw  deelnemen aan de Alp d’HuZes. Het evenement waar 
Mariëtte zoveel belang aan hechtte en waarvoor het CWF cyclingteam is opgericht. In 
2012 reed ze zelf de Alp nog met ons op!
Natuurlijk wilde het team dit gezin niet alleen naar de Franse berg laten vertrekken. 
Daarom besloten een aantal teamleden om ze van Ophemert naar de Alp te begeleiden, 
waarbij de route voor het grootste deel op de fiets in vier dagen werd afgelegd.

Vanuit Ophemert naar Luik. Via Bois D’Amont, Albertville, beklimming van o.a. de Col 
du Glandon en mooie vergezichten zijn we bovenop de Alp gefinisht om ons voor te 
bereiden op de Alp D’HuZes. 

Kanjers Ralph en Danique hebben, onder luide 
aanmoediging van vele Alp d’HuZessers, de berg 
meerdere keren bedwongen en hun doelen bereikt! 

Bij het eindfeest bovenop de berg werden beiden nogmaals in het zonnetje gezet door 
Vincent van Lent en de overige bandleden van Pater Moeskroen. Doel van dit jaar was 
om Mariëtte nogmaals te laten stralen. Via haar kinderen is dit absoluut gelukt!

We zijn dankbaar voor alle aandacht 
en reacties die we hebben mogen 
ontvangen, en zeker ook voor de hulp 
en de donaties die voor het goede doel 
KWF bijeengebracht zijn.

Helaas is onderzoek, en de benodigde 
gelden hiervoor, nog heel hard nodig 
om deze ziekte uit de wereld te helpen. 
Ooit zullen we de ziekte de baas 
worden, opgeven is geen optie!

CWF Team. 

CWF Cyclingteam Alpe d’HuZes 2018
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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
 
19 juli - 16 augustus - 20 september - 18 oktober
15 november - 20 december  

Meer informatie?
Neem  contact op met Welzijn Neerijnen   
0418-652371 en vraag naar Monique van Eijndhoven

Foto: de burcht met bevers in de uiterwaarden

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2018
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Beste inwoners van Ophemert,

Hier is dan het vierde stukje van de beheerders van 
Huis op Hemert. Ook deze editie willen we even 
terug kijken op de afgelopen maanden. Wat deden we allemaal het eerste halfjaar van 
2018, Het pannenkoeken eten was een succes, 45 personen hebben genoten van de 
heerlijke lekkernijen van Ira.

Op 5 mei hadden we een bescheiden markt met een gezellig terras in samen werking 
met Tour de Waal, dit gaan we volgend jaar herhalen.in een grotere vorm. Heb je ideeën 
of wil je ook op de markt staan neem contact met ons op.

Dit jaar stonden we weer als stempel post op de route van de fiets vierdaagse wat een 
drukte1000 sportieve bezoekers mochten we verwelkomen.

StampEvent heeft ook dit keer een gezellige knutsel zaterdag gehouden in Huis op 
Hemert, 13 oktober mogen we de 10 editie van StampEvent verwelkomen bij ons.

In samen werking met Artpub hebben we een avond een schilderworkshop gedaan en 
er ontstonden mooie schilderijen. 17 of 24 oktober zullen we het kunstwerk PLUK DE 
DAG gaan maken. Kijk op de site van Artpub voor meer info en inschrijven.

Het eerste biljart toernooi van Huis op Hemert heeft plaats gevonden. 14 biljarters 
streden om de titel, lijkt jou deze titel ook wat, het toernooi zal ook volgend jaar 
weer terug komen. In augustus komt er heus bonenstaaktoernooi .(dit zijn de laatste 
wedstrijden op het oude biljart laken je mag overal mee biljarten behalve een keu )

Ook sportieve mensen mogen we niet vergeten volleybal , badminton , lady’s fit , 
streetdance, Hapkido zijn natuurlijk vaste gebruikers van de gymzaal.

Koersbal en oudergym zijn ook inmiddels een vaste gebruiker.

De klaverjassers hebben ook het seizoen afgesloten, op 14 september begint het 
nieuwe seizoen.

En ja, wat een eer hadden we om de verjaardag van een 100 jarige te mogen verzorgen.
Wist u dat we na 5 jaar eindelijk Heineken van de tap kunnen schenken,
Ira heeft haar eigen bierkaart samen met Heineken ontwikkeld.
Ook zullen we elke 2 maanden een speciaal bier op de tap hebben dus bier liefhebbers 
kom eens genieten van een speciaal biertje bij Ira.

Maar de focus moet toch liggen op wat we nog gaan doen, voorlopig hebben we de 
volgende activiteiten gepland staan,

Beheerster HoH
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31 augustus Kinderdisco in samen werking met DJ Company
28 september  Foute bingo
6 oktober  Herfstfair
17 of 24 oktober  Art-pub pluk de dag
7 november  Pannenkoeken eten
Hou onze site in de gaten voor meer info.

Uiteraard blijven we gewoon de vaste activiteiten bestaan
Haken en breien, 
Koffie ochtenden 
Auarelclub
Biljarten
Klaverjassen 
Restaurette
Café met( spelletjes avond )

Zoals jullie zien is agenda gevuld met het merendeel activiteiten voor de ouderen 
graag willen we in Huis op Hemert ook voor de jeugd het dorpshart van Ophemert 
maken. Hebben jullie tips of ideeën wat we voor de jeugd kunnen betekenen dan 
horen we dit graag.

Wil je deelnemen aan de herfstfair geef je dan op via activiteitenhoh@gmail.com 

Vanuit Huis op Hemert willen we iedereen een fijne vakantie wensen,

Groet,
Ira en John Overeem.
ira@kulturhus-ophemert.nl
06 30145103
Beheerders Huis op Hemert.

Beheerster HoH - VERVOLG -
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Het vorige krantje was even aan onze aandacht ontsnapt, 
vandaar dat u toen geen nieuws van ons heeft kunnen lezen. Nu 
een wat uitgebreider stukje daarom.

Terugblik concert 7 april
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd concert. De reacties waren erg positief, 
voor ons reden om met deze opzet verder te gaan. Wij willen onze sponsoren van deze 
avond nog even bedanken, zonder hen was het allemaal niet mogelijk geweest. Dit 
zijn: Van de Westeringh Heesselt, Marco Buitelaar, Sandy’s Voetzorg, Geerjans Haarmo-
de, Bas van Ooijen en Paul Stap AGF. Ook willen wij Judith Bolhaar en Gert Jan van de 
Ham bedanken voor de zang en het geluid. Daarnaast mogen we natuurlijk HK Mobile, 
Jens Kleinhout en Ira en John Overeem van Huis op Hemert niet vergeten, de samen-
werking was geweldig!

Wat hebben we de afgelopen tijd nog meer gedaan
• 21 april, na afwezigheid van 2 jaar, gespeeld bij de Bloesemtocht bij de Prinsenhof in 
Buren. Een paar dagen daarvoor zijn we gehuldigd omdat dit de 20e keer was, op naar 
de 25 jaar dus!
• 27 april aubade en optocht Koningsdag, ’s middags sinaasappels verkocht op de 
markt, alle kopers en Paul Stap AGF bedankt!
• 5 mei gespeeld tijdens Tour de Waal op de Bol in Zennewijnen
• 10 en 11 mei bloemen verkocht voor Moederdag, ook de kopers en venters hiervan 
bedankt!
• 17 mei gespeeld bij de intocht van de vierdaagse in Geldermalsen 
• 28 mei t/m 3 juni gecollecteerd voor het Prins Bernhard cultuurfonds, alle gulle ge-
vers bedankt, de helft mogen we namelijk zelf houden!

Wat staat er de komende tijd nog op het programma
• 24 juni Kasteeldienst i.s.m. Bert van de Brink
• 7 juli vossenspeurtocht voor de jeugdleden (o.v.b. voldoende aanmeldingen)
• 11 juli zomerconcertjes in het dorp als dank voor de koop van bloemen, locaties zijn 
hoek Bloemeestraat -Odinstraat-Karmijnstraat rond 19.45 uur en voor het Huis op 
Hemert rond 20.30 uur. Dus neem een stoel mee naar één van deze locaties en kom 
gezellig luisteren! Het is wel afhankelijk van mooi (droog) weer, houdt onze Facebook-
pagina daarom in de gaten!

Na de zomerconcertjes zullen de repetities stilliggen i.v.m. de zomervakantie. De har-
monie begint weer op 29 augustus en de slagwerkgroep een week later. Ook dit jaar 
willen we het nieuwe muziekseizoen weer inluiden met een barbecue voor de leden 
met aanhang en kinderen op 1 september.

Voor nu hopelijk tot ziens bij één van onze activiteiten of anders alvast een fijne 
vakantie toegewenst. Wilt u na de vakantie beginnen met het maken van muziek kom 

Nieuws van EUPHONIA
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dan zeker eens binnenlopen tijdens een repetitieavond of neem contact op met het 
bestuur voor informatie over muzieklessen.

Muzikale groet van het bestuur van Euphonia,
Dick van Beest, Fred van Leeuwen, Eef van Lent, Herman Timmer en Berendet van 
Huenen

EUPHONIA - VERVOLG -

Hallo Hèmerse

We hebben het biljart toernooitje weer achter de rug. Ondanks dat 
er niet zoveel opgaven waren was het toch een geslaagd toernooi. 
We mogen door het toernooi ook weer een aantal nieuwe leden 
verwelkomen. Bij dezen heten wij jullie van harte welkom, wij wensen jullie 
heelveel biljart plezier het aankomende seizoen. Voor dat het nieuwe seizoen begint 
hebben we een oude traditie waar we het nieuwe seizoen mee inluiden. Deze traditie 
is bonenstaken, nu zullen aantal oude herinneringen krijgen en een aantal zullen zich 
afvragen wat dit is. Ik zal in het kort uitleggen wat het is. Voor de aanvang van een 
nieuw biljartseizoen, komt er altijd een nieuw laken op het biljart. Voor dat dit gebeurt, 
gaan wij bonenstaken en het woord zegt het eigenlijk al, we gaan biljarten met een 
bonenstaak. Voor wie niet weet wat een bonenstaak is, dit is gewoon een tak van een 
boom. De bonenstaak moet wel aan een paar eisen voldoen. 

1 Hij mag niet recht zijn. 
2 Hij mag niet bewerkt zijn zoals een topje aan gemaakt worden. 

De bonenstaken worden daarom ook gekeurd. Wie mogen er mee doen? Iedereen mag 
mee doen. Wat is het doel? Wie het eerst door het laken stoot.

Bonenstaken worden op 18 en 19 augustus gespeeld.

Opgeven kan tot 11 augustus. Inschrijfgeld bedraagt €5. Wil je meedoen geef je dan op 
aan de bar bij Ira in Huis op Hemert of via de telefoon bij:

Ira Overeem: 06-30145103 Petra de Haas: 06-51560543

Biljartvrienden
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Kasteel Ophemert
Sinds 3 jaar organiseren wij, Maroesja, Dianthe, Annemiek, Jurgen en Paul, de jaarlijkse 
Koningsdag. Met de nodige inzet, maar ook met veel plezier en humor. We vinden het 
leuk om ieder jaar weer een mooie dag voor de jeugd en volwassenen van Ophemert te 
mogen organiseren. 

Toen we drie jaar geleden begonnen, wilden we het middagprogramma eens op een 
andere locatie organiseren. In het prachtige groene hart van ons mooie dorp: met 
tenten op het weiland van de tractor club.

Die eerste keer gebeurde ons wat alle organisatoren van festivals nachtmerries bezorgt: 
er was een enorme storm. Onze tent vloog in de lucht en we waren erg blij dat de familie 
van Dedem spontaan en geheel belangeloos toestemming gaf om de feesttent op het 
kasteelterrein te plaatsen. Ook de jaren daarna waren we welkom op het kasteelterrein. 

Als Oranjecomité zijn we erg blij met deze locatie, maar we organiseren het natuurlijk 
niet voor onszelf, maar voor alle inwoners van Ophemert.

Voor volgend jaar willen we graag weten wat de bewoners van Ophemert een geschikte 
locatie vinden. We kunnen namelijk kiezen uit het kasteelterrein (met tenten en 
buitenruimte) of Huis Ophemert. 

Wilt u ons dit laten weten?

U kunt dit doen door: onderstaande strook in te leveren voor 1 september bij 1 van onze 
bestuursleden, een berichtje achter te laten op de facebook pagina van Oranjeophemert 
of stuur een email naar: oranjeophemert@hotmail.com
Alvast bedankt namens Oranje comité!

Maroesja Punt (Goossen Janssenstraat 24), Diantha van Dam (Pippertsestraat 6), 
Jurgen Laviere (ganzenhof 24) en Paul Sterk (Hermoesestraat 17 zennewijnen),
_________________________________________________________________________
Naam (alleen inzendingen met naam kunnen we meenemen): 

……………………………………………………………………………………………
Ik wil graag Koningsdag op:

 • HET KASTEEL ja/nee
 
 • HUIS OPHEMERT ja/nee
 
• Andere locatie namelijk: ………………………………………………………………

Eventuele opmerkingen:   ………………………………………………………………

Oranje Comité Ophemert 
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Badminton zoekt nieuwe leden
Heb je gevoel voor badminton en zin om ons team 
te komen versterken ? Dan zoeken wij, de badminton 
dames, jou als nieuw lid om recreatief een partij dubbel 
te spelen. Één keer per maand is er begeleiding van een 
badmintondocent die ons de kneepjes leert. Kom op 
maandag avond tussen 19:30 – 20:30uur naar de sporthal 
Ophemert en doe gelijk gezellig  mee.

De hortensiaverkoop was weer een groot succes. Alle mensen de geholpen hebben 
bedankt voor hun hulp.

 
Streetdance
Als u dit leest hebben de 3  streetdancegroepen hun jaarlijkse uitvoering weer gehad. 
Alle kinderen hebben met veel enthousiasme hun dansen laten zien.

Peuter- en Kleutergroep Gym
Er zijn helaas nog niet voldoende aanmeldingen om een nieuwe groep 
te openen. Ken je iemand die zich wil aanmelden ?  Laat hem of haar zich 
aanmelden ….. Stuur een mail naar vice@agosport.nl onder vermelding 
van de leeftijd van het kind zodat wij kunnen inventariseren en in het 
beste geval z.s.m. de groepen kunnen realiseren. 

 
Ladies Fit
Aansluiten bij een leuke groep dames van alle leeftijden? 
Sporten in eigen dorp ? Kom dan op woensdag avond van 
20 tot 21 uur naar de gymzaal en doe maar gelijk gezellig 
mee. 

Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt :
Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder
Dinsdag 15:30 - 16:30 Sport & Fun
Dinsdag 16:30 - 17:30 Sport & Fun 
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder

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

Wij wensen iedereen een prettige vakantie!

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Nieuw seizoen
Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat het erin geslaagd
is om Mark de Beijer te contracteren als hoofdtrainer voor het seizoen
2018-2019 met één jaar in optie. Donderdag 7 juni heeft Mark kennis gemaakt met 
zijn nieuwe team. 

Kantine
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst. Het gaat vooral 
om de zaterdagen- en zondagen. In de kantine hangt een lijs hangen waarop 
mensen kunnen inschrijven wanneer ze een bardienst willen draaien. Voor vragen 
hierover kan je contact opnemen met het bestuur of stuur een mail naar kantine@
vvophemert.nl.

Voorbereidingen seizoen 2018/ 2019
De voorbereidingen van het nieuwe seizoen zijn afgerond. Teams zijn aangemeld 
en ingedeeld, de overschrijvingen zijn rond. De laatste trainingen zijn tot 22 juni in 
verband met het Groot Onderhoud. 

Op & rond het veld
Kampioenen
We hadden dit seizoen maar liefst 3 teams die kampioen zijn geworden. De JO15 
& JO17 zijn ongeslagen kampioen geworden. De MO17 hadden een hele zware 
competitie maar ook zij zijn kampioen geworden. 

Goed gedaan jongens
       & meiden!

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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competitie maar ook zij zijn kampioen geworden. 

Goed gedaan jongens
       & meiden!

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Sponsorloop
Vrijdagavond 1 juni heeft de activiteiten commissie de tweejaarlijkse sponsorloop 
georganiseerd. 
De winnaars waren:
JO7/09/11:  Roy Lagerwey € 235,40
JO13/ 15: Daan van Hoeven € 131,50
17 en ouder:  Ole Marcus € 112,=
Een bijzondere vermelding gaat naar Deon Moret. Deon viel net buiten de prijzen 
maar heeft wel € 204,60 opgehaald!
Ondanks het slechte weer zijn er bijna 1000 rondjes gelopen en is er 
€ 2.485,= opgehaald door de lopers! Alle sponsoren ontzettend bedankt!

Stratenvoetbal
Zondag 10 juni is het Stratenvoetbal voor iedereen in 
Ophemert & Zennewijnen gehouden. Met 9 teams was 
het weer een warme, gezellige en sportieve dag waarbij 
Beuningen er met de eerste prijs vandoor ging, gevolgd 
door De Waalbandijk op nummer 2 en De Ganzenhof is  3e 
geworden. Alle voetballers & supporters bedankt voor jullie 
deelname en de organisatie bedankt voor het organiseren!

Einde seizoen activiteiten
Het tentenkamp voor de pupillen (JO8, JO9 & JO11) is zaterdag 23 & zondag 24 juni 
gehouden. 

De O13, O15 en O17 teams hebben per team leuke verschillende einde seizoen 
‘feestjes’ gehouden. 

Inzamelen materiaal & Grote schoonmaak 30 juni
Op zaterdag 30 juni worden alle materialen weer ingezameld en de Grote 
schoonmaak op het Sportpark en omgeving gehouden, zodat we volgend seizoen 
weer fris van start kunnen.

Groot onderhoud van de velden
Voor beide velden start 25 juni het grote onderhoud. Dit betekent dat de velden 
o.a. opnieuw ingezaaid worden. Door middel van een lint om het veld heen zal 
aangegeven worden dat de velden NIET belopen, laat staan bespeeld, mogen 
worden. 

De laatste trainingen
De trainers volgen in principe de vakantieplanning, maar zijn vrij om daar van af te 
wijken. De laatste trainingen van dit seizoen zijn uiterlijk vrijdag 22 juni (de trainer 
heeft hier het laatste woord in – let op je app) in verband met de start van het groot 
onderhoud.

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Pupil van de week
 

 6 mei Etosha         27 mei Brian

Van de sponsorcommissie
Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding, materiaal of een wedstrijdbal te 
sponsoren, een bord te plaatsen, of de club op een andere manier steunen, laat Rob 
het weten! Rob is bereikbaar op mobiel nummer 06-30409862 en bespreekt graag de 
mogelijkheden en uw wensen. 

Agenda
Maandag 25 juni   – Start groot onderhoud velden. 
Zaterdag 30 juni   – Grote schoonmaak & materiaal inleveren.
Eind juni   – Einde team seizoen feestjes.
1 juli    – Einde seizoen 2017/ 2018.
Vrijdag 31 augustus  – Vrijwilligers BBQ seizoen 2018/ 2019.
Maandag 10 september  – Voorronde Pannatoernooi ism Welzijn West Betuwe.

Voor meer informatie over V.V.Ophemert
Voorzitter   Dylan Groenveld   06-81320306
Secretaris  Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring  Rob van Heun  06-53323574
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Facebook:   V.V. Ophemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Deadline voor uitgave 5 van 2018 is: 2 september 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
Beste verenigingen & dorpsgenoten,

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

Hartelijke groet,
De redactie 

........ dat er in het HuisOphemert iedere maandagavond 
  vanaf 20.30 uur recreatief wordt gevolleybald????
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, fanatieke, sportieve en 
       gezellige personen die ons willen komen versterken. 
 Ervaring is niet noodzakelijk. 

  Loop vrijblijvend binnen! 

WIST U DAT:
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Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

Borden – bedrijfswagens – scooters 
– beurswanden – autobelettering 
– reclameborden – bewegwijzering – 
spandoeken – gevels – (winkel)ruiten 
– beurswanden – vlaggen – etc.

Logo’s – huisstijlen – brochures – flyers – 
websites – e-mailings – advertenties

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl
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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 2018

        ____________ 

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 


