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AUTOBEDRIJF WILLEKES

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

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

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

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

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

tel.nr. 0344-661446
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ALTIJD GOED AF!
AUTOBEDRIJF WILLEKES

   DE GEER 13                   DE VLONDER 10   
   OPHEMERT                         TIEL                      
                         

TEL: 0344-651294

    

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

                Het autobedrijf in uw omgeving!

      WWW.AUTOBEDRIJFWILLEKES.NL 

                         
                                                       

 BANDENSERVICE - TANKSTATION 
                      WILLEKES

                              
  BOMMELSESTRAAT 17, OPHEMERT   

                          TEL: 0344-661446           
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Restaurant “Het Dijkhuis”
� Een sfeervol restaurant �

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

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

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

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

Hermoesestraat 13  |  4062 PP Zennewijnen  |  Tel. (0344) 651498
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5september 2013
Jaargang 7, uitgave

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

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

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

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

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

Data 2013:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal vóór
6 28 november 8 november

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij Angelique Bos.

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

Middenblad  € 27,50

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

Altijd zo fascinerend gevonden: oogsten. En daar is volop van te 
zien rondom onze nieuwe woonplek. Al voor de zomer bloeit er 
een ruil- en weggeefhandel. Mensen die uit hun koolhof teveel 
sla hebben, radijs, komkommer. Er wordt hartelijk gedeeld in 
de overvloed. Soms mogen we een hapje meeproeven. Vol trots bieden ze ons iets 
aan. En heel blij nemen wij het aan. Af en toe hebben wij - even trots -  ook al iets te 
delen. 

Het is toch zoveel lekkerder dan wanneer je het in de winkel koopt. Hoe komt dat 
toch? Is het de versheid? Is het de volle grond? Is het omdat het onbespoten is? Of 
omdat er zoveel zorg en liefde aan is besteed?  Of omdat het iets persoonlijks is? Jij 
hebt deze krop sla gekweekt, verzorgd en geeft het nu aan mij. Heel anders dan in 
de winkel waar niemand welke weg de sla van zaadje tot krop heeft afgelegd.

Of is het een soort oude romantiek, heimwee naar vroeger? Thuis word ik op de 
vingers getikt als er nog een slakje in de sla blijkt te zitten of een rups met de 
broccoli is meegekookt. Die tref je niet aan bij groente uit de supermarkt.

Van de kersenoogst hebben we zo genoten. Nooit zulke verukkelijke gegeten en 
natuurlijk van valkersen lekkere jam gemaakt. De laatste maanden hadden we al 
potjes bewaard. Bezoek helpt ons er heel snel doorheen, zo lekker is het. Bovendien 
een leuk aardigheidje om mee te nemen op bezoek. Trots voel ik me dan dat ik nu 
kan zeggen dat we in de Betuwe wonen.

Wat ons ook zo verrast, zijn de vele soorten machines die het zware werk helpen 
verlichten. Nooit geweten dat er zoveel verschillende soorten zijn. En nog blijft 
er voldoende zwaar werk over. We zagen hoe met de hand en de riek strobalen 
op een kar werden geladen. Steeds als wij dachten dat het nu wel hoog genoeg 
lag, ging er nog een laag op. Toen de kar torenhoog gevuld over het land heen 
stuiterde, viel er tot onze verbazing geen baal af. Door het om en om leggen was 
het een stevig pakket geworden. Interessant om op de jaarlijkse oogstdag van de 
BTC al die oude machines te zien naast het op de oude manier oogsten van het 
graan met een zeis en het opbinden in schoven. Prachtgezicht hoe die schoven 
schaduwen op het land werpen.

Een heerlijke oogsttijd gewenst,

Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

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

[  BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK   WANDAFWERKING   BEGLAZING  ]
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Nieuws van Euphonia

De vakantie is weer voorbij en we zijn ondertussen weer begonnen met muziek 
maken en oefenen voor de volgende uitvoering, of het volgende concert. 

We zijn tot aan de vakantie best actief geweest, want we waren uitgenodigd om 
op een feest te spelen bij Mien en Bertus van Zijderveld die samen 125 jaar waren 
geworden en het leuk vonden om dit met hun vrienden en ons te vieren. In juni 

was er een speurtocht voor de jeugd door het dorp, waarbij 
ze spelletjes moesten doen en vragen moesten oplossen. Na 
afloop konden ze in het muziekgebouw pannenkoeken eten 
en werd er limonade gedronken.      

Ook hebben we onze medewerking verleend aan een buiten-
kerkdienst die op het kasteel gehouden werd. Bert van den 
Brink begeleidde de dienst op de accordeon en speelde ook 

met ons mee. Vooral het Hallelujah van Leonard Cohen viel erg in de smaak. 

Op het Hèmers feest waren we natuurlijk ook aanwezig om u onze kunsten te laten 
horen. Voor de laatste repetitie was er een leuk plan bedacht: we gingen op een 
platte kar achter een auto door het dorp rijden en we zouden overal waar we men-
sen buiten zagen, muziek maken. We hebben aardig wat straten van het dorp ge-
had, op veel plaatsen in het dorp gespeeld en veel mensen gezien die dit erg leuk 
vonden. Wij vonden het ook heel leuk en het is dus echt voor herhaling vatbaar. Als 
het aan de muzikanten ligt, komen we volgend jaar op de laatste repetitie dus weer 
langs (als het mooi weer is). 

In de vakantie is onze tamboerinstructrice Annabelle bevallen van een zoon Jelle. 
Zij zal voorlopig vervangen worden door een oude bekende: Hans Loderus

EUPHONIA

Bruikbare spullen voor  de Vaderdagmarkt 
kunnen iedere laatste zaterdag van de 
maand tussen 10.00 en 11.00 uur bezorgd worden bij de familie Schelling 
Bredestraat 4 te Zennewijnen. Er is dan iemand van onze commissie aanwezig 
om de spullen in ontvangst te nemen.  Mocht  er tussentijds iets bijzonders zijn, 
wat  echt niet kan wachten tot die zaterdag dan kan men bellen naar Ina van 
Doesburg, tel 652123. Maar dit alleen bij hoge uitzondering.

VADERDAGMARKT



Telefoon: 0344 65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert
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www.geerjanshaarmode.nl

Molenstraat 24, 4061 AC Ophemert
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Hittegolf  /  Herfst   +  “BUNDEL”  

Met de herfst al “in zicht” is die hittegolf wel vergeten

In die tijd heb ik maar weinig buiten gezeten,

Binnen , beschut door mijn hoge bomen,

Kon ik heerlijk van die hitte bijkomen

En o.a. nadenken over mijn NOSTALGIE – gedichten

Waarover ik  hier dan ook iets wil berichten :

Inmiddels ben ik die al vanaf  2003 aan het schrijven

En nu vind ik dat ze eigenlijk bewaard moeten blijven .

Daarom zouden ze in een bundel kunnen worden afgedrukt

Als het mij tenminste lukt, om die ongeveer 40 (of meer) stuks

Te “achterhalen”, zo NIET dan zou ik dáár wel van balen !

Als ik nu weet dat jullie ze ook nog eens willen lezen,

Zou het misschien verstandig wezen

Om mij dat eerst even te melden

Met jullie adres op ’n briefje in mijn brievenbus( Jonathanstr.9)

Of bellen 651884, mailen kan ook: naar 4061as9@hetnet.nl

Wat het gaat kosten weet ik nog niet...( 5.--?)

Want dat was 4,50 voor het boekje dat ik in 2005 drukken liet,

Met mijn oorlogsverhaal; die 2 oplagen verkocht ik toen allemaal

Deze NOSTALGIE-gedichten schrijf ik dus nu al 10 jaar

En staan wellicht  leuk in een bundel met elkaar

Ik hoor/lees graag of er belangstelling voor is

Voor mij is die “bundel” dan ook weer een mooie gedachtenis

En wie weet ook voor jullie als cadeautje voor Kerstmis?

Of voor Sinterklaas als die dan  klaar is,

Daarom is snel reageren wel “aan de orde”.

Zodat die gedichten al spoedig gedrukt kunnen worden .

Voor jullie interesse bedank ik reeds bij voorbaat

En hoor ik het graag vroeg genoeg dan is het niet te laat J

                                  Hartelijke groeten Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Wat een geweldige dag was 6 juli 2013.

Alles zat ons mee, mooi weer, lekkere temperatuur en dan de muziek die door de 
schelp klonk. En hoe mooi is een WITTE schelp!!! Dit was mede mogelijk door de 
financiële steun van de gemeente Neerijnen.

De opkomst van de kinderen was ‘s middags niet wat we ervan verwacht hadden.
Dit is jammer, omdat ook hier veel energie en aandacht aan word besteed en dit 
natuurlijk ook kosten met zich mee brengt! Als iemand ideeën heeft, staan wij 
hiervoor open. De feest d.j heeft zijn best gedaan.

De Hemerse band Assigned beet muzikaal de spits af. Jammer dat er toen weinig 
publiek was, maar van mensen die buiten hadden gezeten, kregen we ’s avonds 
complimenten over deze band.

Ook ons eigen Euphonia was natuurlijk weer van de partij.
Op hun kunnen we jaar weer rekenen. Ook dit waarderen we zeer.

Onze Bob Color gaf inderdaad kleur aan de avond in zijn klimop-pak. Met gevaar 
voor eigen leven gaf hij een leuk en spetterend optreden.

Tot slot waren daar onze Belgische vrienden, de Spikes. Zij zorgden ervoor dat een 
ieder zich thuis voelde met muziek door de jaren heen. Dus voor ieder wel iets 
herkenbaars. Door hun optreden en verkleedpartij werd het een leuke show, en 
een gezellige feestavond.

Ook de fijnproever uit Tiel deed goede zaken, en ook ons bar personeel. Wij willen 
tot slot een ieder bedanken voor zijn / haar medewerking aan dit zesde Hemers 
Fees.

Alle vrijwilligers, waarvan sommige al op Vrijdag aanwezig zijn en op Zaterdag 
weer vroeg voor ons klaar staan.

Ook de sponsors die al weten waar we voor komen, als we voor de deur staan, 
want zonder hun is dit feest niet mogelijk. Ook zo benieuwd, wie dit allemaal zijn?

U kunt het op uw gemak nalezen op de volgende pagina.

Het Comité Hemers Fees

Terugblik Hemers Fees
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Dorpscomité Hemers Fees vervolg

Dankzij deze sponsors en anonieme giften was het mogelijk om het  

“HEMERS FEES” te organiseren:

4 DB     van Ravenswaaij tuinen

Hans van Beest    Aart Kusters

Autobedrijf G.van de Bergh  Mundi Plastic

Grondverzet Chris Gooyer   Schildersbedrijf van Oort

Arjenne Kapelle    Rundvlees houderij Hooijer

Brink Productions   Radio Acess

Refresh Your-life            Graniet Shop

Bakkerij Bas en Nel van Ooijen   Centrum voor excellent leiderschap

Van de Koppel Auto’s   Buxusteler J. Scheurwater

van Dijk Fruitbedrijf   Autobedrijf H. Smits

Restaurant “Het Dijkhuis”   Smits groente- en fruitbedrijf

Aart de Bruin                            Smits aanhangwagens

Schoonheidssalon Mâce Dolron           SNS regiobank

Fruitsorteerbedrijf van Eldik  Autobedrijf Willekes

Cafetaria “de Fijnproever”   Grondverzet Chris Gooyer

Sterk Trading      Klussenbedrijf Piet Donders

Kapsalon Geerjan”s haarmode  Eetcafé  de Tol

East west consulting                       G .Lacet Schilderwerken                           

 Van Hoften Assurantiën   Electro World Ton

Bespan service Medy Doven  Familie Vermeulen

V.Emden Marketing Consultancy BV        Doejenburg Bedrijfswagens

Aannemers bouwbedrijf van de Helden Schildersbedrijf Vos

Helderton muntenhandel   Van Waarden bestrating

Autoschade Gilbert van Hal  Warmteservice Tiel

Infra result    Aardappelhandel G.Van de Westeringh  

                                                                                                   

Allen bedankt voor Uw bijdrage en het vertrouwen in de organisatie. 

Wij willen ook de VRIJWILLIGERS heel hartelijk bedanken, want zonder hun hulp en 

inzet zou dit feest ook niet mogelijk zijn geweest.

  Organisatie Dorpscomité Hemers Fees.



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt

- 15 -

Hierbij weer een update met betrekking tot het gebruik van het  ‘Huis op Hemert’
- woensdag 7 augustus is de 1e verjaardag gevierd in het ‘Huis op Hemert’ met 
een buffet
- per 1 september maakt de Volleybalvereniging gebruik van de sportzaal op de 
maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur
- per 1 september geeft Martin Zingel training Si-Jak in de sportzaal op dinsdag 
van 18.30 tot 19.30 uur
- per 1 september gebruikt Logopediepraktijk Tiel & Dyslexiepraktijk Tiel een 
kantoor-/praktijkruimte in het ‘Huis op Hemert’ op de woensdagochtend
-  op zaterdag 7 september was de officiële opening van het ‘Huis op 
Hemert’; zie hierna
- dinsdag 10 september start Welzijn Neerijnen op de dinsdagochtend met een 
aquarelcursus; deze cursus wordt gegeven door de heer J. Hento uit Ophemert
- in het najaar zal mevr. Nicolette Verkleij een presentatie geven over haar verblijf 
voor het goede doel in Vietnam eerder dit jaar; meer info volgt.

Officiële opening super geslaagd!

Het heeft even geduurd maar op 7 september was het dan zo ver. De officiële 
opening van het ‘Huis op Hemert’. De afgelopen maanden is een grote groep 

“HUIS OP HEMERT”
Actualiteiten Kulturhus / Huis op Hemert
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vrijwilligers heel druk geweest met de voorbereiding van de opening. Achteraf 
kan worden gesteld dat met de hulp van deze vrijwilligers alle (toch al hoge) 
verwachtingen zijn overtroffen! 
Van jong tot oud was Ophemert uitgelopen voor de opening. Naast het officiële 
gedeelte, waarbij o.a. heliumballonnen zijn opgelaten door de kinderen, was er een 
markt waarbij bedrijven, verenigingen en instellingen zich hebben gepresenteerd. 
Aan het eind van de middag zijn 200 ijsjes gratis uitgedeeld en is maar liefst 
100 kg friet gebakken en gratis weggegeven. In de avond was er een feest in de 
evenementenzaal van het ‘Huis op Hemert’. Gedurende de hele dag zijn foto’s 
gemaakt, ter plekke uitgeprint en meteen in de stamboom gehangen. 

Verder is, zoals was aangekondigd, tijdens het officiële gedeelte van de opening 
de naam bekend gemaakt van de persoon die de naam ‘Huis op Hemert’ heeft 
bedacht. Dit is Wim van Beuzekom. De tekst met de motivering van Wim voor de 
naam ‘Huis op Hemert’ is op een groot doek/schilderij vastgelegd en aan de wand 
gehangen.

Voor meer informatie, foto’s en dergelijke van de opening wordt verwezen naar 
de website www.huisophemert.nl en de Facebookpagina:  www.facebook.com/
huisophemert. 

Internet en Telefonie
In het ‘Huis op Hemert’ kan inmiddels door alle bezoekers GRATIS gebruik worden 
gemaakt van WiFi (draadloos internet). Verder heeft het ‘Huis op Hemert’ sinds kort 
ook een vast telefoonnummer, te weten: 0344 - 608 903. Dit nummer is overigens 
niet bedoeld voor reserveringen. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met 
Ina Flipse van Sportfondsen via het emailadres: i.flipse@sportfondsen.nl of het 
telefoonnummer 0344 – 630 860.

Bijdragen
Wederom kan worden gemeld dat de afgelopen maanden weer veel nieuwe 
(sponsor)bijdragen zijn ontvangen! Hierbij een overzicht:
• Het Ophemertse bedrijf Mundi Plastics heeft maar liefst 10.000 
consumptiemunten geschonken aan het ‘Huis op Hemert’. Bovendien zijn deze 
munten geverfd in de grijze huiskleur van het ‘Huis op Hemert’
• De PWA-school heeft de heliumballonnen geschonken die zijn opgelaten door 
de kinderen bij de officiële opening
• Inwoner Henk de Wit heeft een tafeltennistafel geschonken
• Restaurette “Kom d’r in” uit Ophemert heeft een sjoeltafel geschonken
• Onze horecaleverancier heeft ten behoeve van de officiële opening friet en 
diverse materialen geschonken
• Rundveehouderij Hooijer uit Ophemert heeft de koelwagen beschikbaar gesteld 

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



KLINIEK VOOR DIEREN
info@bata4en.nl

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

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

Weverstraat 2 • 4061 AP OPHEMERT
Enggraaf 22 • 4175 ER HAAFTEN • tel.: 0418 - 591302
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voor het openingsfeest
• 4db Roadshows uit Ophemert is te hulp geschoten tijdens het openingsfeest 
door een aggregaat beschikbaar te stellen
• Tot slot heeft de jongensvereniging van Ophemert de volledige kosten van de 
naam+logo op de voorgevel van het gebouw ‘Huis op Hemert’ voor zijn rekening 
genomen; hierna is meer achtergrondinformatie opgenomen over deze schenking.

Het bestuur is elke keer weer positief verrast over het feit dat steeds weer nieuwe 
inwoners, instellingen en bedrijven in Ophemert opstaan en de doelstellingen van 
het Kulturhus / ‘Huis op Hemert’ een warm hart toedragen én dit ook financieel 
en/of materieel ondersteunen. Daar mogen we met z’n allen in Ophemert heel erg 
trots op zijn! 

De Jongensvereniging
De Jongensvereniging van Ophemert is een vereniging die opgericht is in 1864 
en tot 2000 actief is geweest. Daarna is de Jongensvereniging niet meer bij elkaar 
gekomen, maar technisch gezien bestaat zij nog steeds, inclusief de gelden. 
Omdat een nieuwe start van de Jongensvereniging geen optie is, heeft het laatste 
bestuur besloten dat om een bestemde gift aan het Huis op Hemert te geven 
en in het verlengde daarvan de fondsen te verdelen (ook aan andere instanties) 
om de vereniging ook formeel op te heffen. Daarbij vindt het bestuur van de 
Jongensvereniging het belangrijk dat een groot deel van het geld ten goede komt 
aan het dorp Ophemert en liefst op een manier zodat het ook over luttele jaren nog 
duidelijk is dat het door de Jongensvereniging geschonken is, zodat de herinnering 
aan de vereniging op deze manier voort kan leven. 

De Jongensvereniging wil graag een bijdrage leveren om het mogelijk te maken 
dat de naam en logo van het Huis op Hemert zichtbaar gemaakt worden. Het 
bestuur van Huis op Hemert zal zich nog beraden over andere mogelijkheden van 
financiële ondersteuning aan het Huis op Hemert. 

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



pottenbakkerij Klei-allerlei 
Dorpsstraat 8, 4061AM Ophemert. 
tel: 0344 651291; www.kleiallerlei.nl 

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

 

2e  zaterdag in 

mei: 

OPENDAG 
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KEIZERSTRAAT 23  4064ED  VARIK TEL 
0344652376 MOBIEL 06 41094855 

  

 

 
 
 
 
 
 

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

 

Erkend B.S.P. DEALER. 
 

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

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN! 
 

 

 

            

BSP Brave III  de ideale stads en/of schoolfiets 

Nu leverbaar voor €440,00 

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

heren shiny black  basalt grey     56 cm of 62 cm 
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Maandag 26 augustus zijn we begonnen met de eerste avond van ons seizoen 
2013-2014. We hebben deze avond ons beste beentje voor gezet en hebben weer 
ware kunstwerken gemaakt. De bij kunstkenners bekende Gaudi zou jaloers zijn 
geweest op zoveel talent.

Op onze afdelingsavond 30 september komt Wilma van Ams ons vertellen over 
“Straatkinderen in Tanzania”, ons goede doel voor dit jaar. In Zennewijnen en Tiel 
worden 2e hands boeken verkocht en de opbrengst hiervan gaat naar dit project. 
Wij vonden dit een goed doel, vandaar dat we besloten hebben dit project te 
steunen.

Ook voor de volgende afdelingsavonden hebben wij gemeend weer een veelzijdig 
programma gemaakt te hebben. In oktober, samen met Maranatha, komt de heer 
van Ingen ons vertellen over kastelen in het Rivierengebied en in november vertelt 
de heer Rabbinge ons over het wel en wee van Alzheimer, een ziekte waar we vroeg 
of laat allemaal mee te maken krijgen,

Neem voor ons volledige programma gerust kontakt op met het Bestuur van 
onze vereniging, tel. 651219/661678.  Dit geldt uiteraard ook voor de vrouwen uit 
Zennewijnen, zij zijn ook van harte welkom.

Vrouwen van Nu
AFDELING OPHEMERT

Bijeenkomst GEZONDE LEEFSTIJL op 24 oktober in “Huis op Hemert”

Op donderdag 24 oktober 2013 vindt van 14.30 tot 16.00 uur een bijeenkomst 
plaats in “Huis op Hemert” (Kulturhus), Blankenburgsestraat 3 in Ophemert 
over Gezonde Leefstijl.  Deze bijeenkomst is bestemd voor alle senioren van de 
gemeente Neerijnen. Met medewerking van een fysiotherapeut en diëtiste wordt 
op een interactieve manier gekeken naar uw leefstijl en wat u daar aan zou willen 
en kunnen veranderen. 

U krijgt persoonlijk advies indien u uw leefstijl 
wilt aanpassen. Ook krijgt u informatie over 
het Zorg Advies Punt van Stichting Zorgcentra 
Rivierenland en de diensten die Welzijn 
Neerijnen biedt.

U bent van harte welkom op 24 oktober !

Welzijn Neerijnen
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Hallo allemaal!!! Na een heerlijke vakantie en midden in een heerlijke 
nazomer gaan we weer beginnen! Marja Helderton en Tina van Weerden hebben 
door drukke agenda’s afscheid moeten nemen van de Jeugdsoos, dames hartstikke 
bedankt voor jullie inzet! 

Oproep!
Welke creatieve en praktische moeders (of vaders natuurlijk) hebben zin lid te 
worden van het Jeugdsoosteam? We organiseren 10 activiteiten per jaar voor de 
basisschooljeugd. Neem contact op met Frances (frances@termeulen.net) of Anita 
(anita.de.haan@upcmail.nl).

Wat hebben we al gedaan?
Vrijdag 6 september - Kinderbingo. Ondanks het supermooie weer was het 
lekker druk op de kinderbingo, met 75 deelnemers. De winnaar van de super ronde 
was Lisa Stap die met een splinternieuw mobieltje, gesponsord door Electroworld 
Ton, naar huis ging!

Wat gaan we de komende tijd doen?
Vrijdag 4 oktober - Filmavond Gezellig met zijn allen naar een leuke film kijken, 
natuurlijk met lekkere popcorn.  Jullie komen toch allemaal ook? 

November – Sinterklaas
We zijn nog in overleg met de Regelpiet van Sinterklaas. Hij moet nog even 
Ophemert in zijn supervolle agenda er tussen drukken, maar dat gaat vast lukken!

Alle activiteiten vinden plaats op Sportpark Kapelhof en de toegang is vrij!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail naar anita.de.haan@upcmail.nl.
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

In November is het 10 jaar geleden dat wij voor het eerst met het eettafelproject 
zijn gestart. Wij waren in die tijd de eersten en Restaurette “kom d’r in” is in die jaren 
een begrip geworden.

Veel deelnemers van het eerste uur zijn nog steeds de trouwe maandelijkse 
bezoekers.  Wij zullen deze dag met een feestelijk tintje verzorgen.

Om 11 uur is er koffie met gebak en kunt u gezellig aanschuiven voor het 
uitwisselen van de laatste nieuwtjes. Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 
12.15  het 3-gangen diner weer voor u klaar.

Het diner voor deze feestelijk dag op 20 november is als volgt:
Championsoep
Bloemkool met kaassaus
Krieltjes
asbraten
Jus
Dessert

Het menu op 16 OKTOBER is als volgt:
Groente soep
stoofpotje
puree
Rauwkost
Dessert

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

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

Wilt u zich wel opgeven voor  de maandag vooraf gaande,  dus voor  resp. 14 
oktober of 18 november bij:

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

U bent van harte welkom



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



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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De vakantie is weer voorbij, de lessen zijn 
inmiddels allemaal weer begonnen. 

Loop gerust eens binnen bij een les en doe mee! 

Alle activiteiten en lestijden zijn terug te vinden 
op onze website: www.agosport.nl.

Huis Op Hemert:

Op zaterdag 7 september hebben wij ons laten zien 
bij de opening van Huis op Hemert. De opkomst was overweldigend. De kinderen 
hebben zich vooral vermaakt in de gymzaal op verschillende toestellen. Ook de 
éénwielergroep heeft een mooie demonstratie laten zien. 

Ook op de AGO stand was het druk. Vele mensen hebben informatie gevraagd over 
de diverse activiteiten die AGO te bieden heeft. We hebben zowel oude als nieuwe 
foto’s laten zien. 

De strippenkaart actie was een groot succes.  De Zumba groep groeit en dat is 
natuurlijk fantastisch! Verschillende mensen hebben deze middag ook kennis 
gemaakt met onze nieuwe enthousiaste Zumba instructrice Linda. 

Het was een prachtige middag en het mag duidelijk zijn dat AGO in het Huis op 
Hemert weer helemaal op zijn plaats is.

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

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



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



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

- 37 -

Ophemert mag trots zijn op deze prachtige accommodatie!

 
Graag tot ziens bij onze activiteiten in het Huis Op Hemert!  www.agosport.nl.

Ook kunt u ons vinden op facebook   

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

A.G.O. vervolg
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Theo de Keijzer
Toch nog onverwacht is Theo de Keijzer overleden, coach en leider van de jongens 
B1 vorig seizoen en opa van Xandrico en Zavannah.
Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte en kracht toe.

Start van het nieuwe seizoen
Het seizoen is weer geopend!
De competitie is gestart en er wordt weer volop getraind. Dit jaar staan er 4 
seniorenteams ingeschreven en 12 jeugdteams, waarvan 6 elftallen!

De super grasmat
Een compliment voor Hans en de andere vrijwilligers, die geholpen hebben bij het 
onderhoud van de grasmat de afgelopen zomer, is op zijn plaats.
Nog nooit is er zowel gemaaid, maar het resultaat mag er zijn. De grasmat is mooier 
en stabieler dan ooit.

Contributienota’s
Rolina van Westrienen zal ook dit seizoen de contributienota’s en de controle op 
de betalingen verzorgen. De nota kunt u in de loop van september verwachten, via 
de mail of uitgedeeld. Betaalt u de nota ook spoedig? Hebt u de nota gemist of een 
vraag, stuur een mail naar info@vvophemert.nl. 

Pupil van de week
Ook dit jaar zal de pupil van de week weer geselecteerd worden om de 
thuiswedstrijden van ons 1ste te openen, met VIP-behandeling en mooie medaille. 
Alle jeugdleden t/m 10 mogen meedoen. Je kunt je opgeven bij Marianne de 
Leeuw, daanmarian@hotmail.com

Oproep dames
Ons damesteam zin in de lift, maar kan nog versterking gebruiken!
Ben je 18 jaar of ouder en lijkt voetballen je leuk, meld je dan aan bij 
info@vvophemert.nl. Voetbalervaring is niet noodzakelijk, een goede teaminstelling 
wel! 
Ook extra (bege)leiding is nog welkom. 

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Het nieuwe scorebord is zaterdag 7 september officieel in gebruik genomen bij de 
bekerwedstrijd van de meisjes D1, waarin dochter van sponsor RadioAccess, Myrthe 
Zandbergen speelt. We zijn hartstikke blij met bord! Maurits en Lia bedankt!

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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PRAKTIJK VOOR COACHING
Phychotherapie en training Cortlever

www.psychotherapiebetuwe.info
Waalbandijk 31 • 4061 AL Ophemert • Tel. 06 83 69 55 53
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De meiden B1 hebben nieuwe trainingspakken van Paul Sterk van SterkTrading 
gekregen. Paul heeft als reclame-uiting gekozen voor een goed doel: www.
ikwordmaatje.nl, een initiatief van het Oranje fonds, waarbij vrijwilligers mensen 
begeleiden die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Super Paul!

De jongens van de F2 hebben nieuwe tenues van www.bestehulpmiddelen.nl uit 
Tiel gekregen. De sponsorfoto moet nog gemaakt worden en komt in de volgende 
nieuwsbrief. 

Ook Flora Nova bedanken we voor het completeren van de teamtas zodat Jana van 
de meisjes F1, nu kan voetballen in ‘de’ Flora Nova tenues waar ook haar broers in 
gespeeld hebben.

V.V.OPHEMERT vervolg
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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 is al weer georganiseerd door de AC. De verschoven 
vrijwilligersavond is gehouden op 30 augustus met een barbecue,  heerlijk weer en 
70 vrijwilligers. Dit alles door de AC en Anita weer perfect geregeld, dank jullie wel!

Agenda Activiteiten
Vr 20 sept Start Klaverjas seizoen (zie site)
Vr 4 okt  Jeugdsoos – Filmavond
Vr 18   Klaverjas
Vr 15 nov Klaverjas

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT
Voorzitter  Wouter ter Meulen 651484 
Secretaris Gerrit Stap   652207 
Sponsoring Alex Heimans  06-53767847
Algemene informatie info@vvophemert.nl

V.V.OPHEMERT vervolg

Voor uitgave 6 is de aanleverdatum 8 november.
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
VAN DE REDACTIE



             www.electroworldton.nl 

 Akkersestraat 4  -  4061 BH  -  Ophemert  -  0344-651611 

Electroworld Ton uw adres in de regio voor : 

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

Uitgeroepen tot beste dienstverlenende winkelformule van Nederland ! 

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

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
� Bruincafé met warme ambiance �

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.

Voel je goed in Zennewijnen!
 

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

Ongedwongen samenzijn
in de sfeervolle hooiberg

met zwembad en speeltuin binnen handbereik.

Wij ontvangen u graag als onze gast op onze camping.

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

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

������������������������������� ����������������
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AUTOBEDRIJF WILLEKES

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

DE GEER 13 • OPHEMERT  –  DE VLONDER 10 • TIEL

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

BANDENSERVICE - TANKSTATION 
WILLEKES

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

tel.nr. 0344-661446

AUTOBEDRIJF WILLEKESAUTOBEDRIJF WILLEKES

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

ALTIJD GOED AF!
AUTOBEDRIJF WILLEKES

   DE GEER 13                   DE VLONDER 10   
   OPHEMERT                         TIEL                      
                         

TEL: 0344-651294

    

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

                Het autobedrijf in uw omgeving!

      WWW.AUTOBEDRIJFWILLEKES.NL 

                         
                                                       

 BANDENSERVICE - TANKSTATION 
                      WILLEKES

                              
  BOMMELSESTRAAT 17, OPHEMERT   

                          TEL: 0344-661446           
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