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        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

         ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN  COMPLEET, GOED EN 

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 



Beleef het aan de Waal

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

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

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

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

Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.
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Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
• Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

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

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

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

Data 2015:
Het Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
6 26 november 2015 6/7/8 november

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

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

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

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Terug van weg geweest

Op vakantie gaan is anders geworden sinds we hier wonen. In deze jaren zijn we 
voor korte en langere tijd in verschillende periodes van het jaar weg geweest. In het 
begin hebben we het nog niet zo door. Als we terugkomen lopen we al meteen weer 
enorm achter in de tuin. Alles groeit zo ontzettend hard hier op de klei. Zowel wat je 
wel wilt, als wat je liever niet hebt, ook wel onkruid genoemd. Dat vraagt dan weken 
om het weer “in te halen”. We boffen met de mensen die hier een hoop zorgen van 
ons hebben wegnomen dit jaar. 
Daarnaast, en dat wordt steeds belangrijker, beginnen we door te krijgen wat we 
missen. Zoals net het eerste groen worden van struiken of het hoogtepunt van de 
bloesemtijd. Beter gezegd: het hele voorjaar. En wat is het hier heerlijk in de zomer!
Dankzij ons steeds enthousiaster moestuinieren valt er een heel groot deel van het 
jaar af als geschikte tijd. De voorbereidende tijd als je gaat kiezen wat er waar dit 
jaar in gezet zal worden. Het kopen van het zaad. Nou ja, velen weten wel wat er bij 
komt kijken. Zaaien vlak voordat je vertrek blijkt ook niet handig, want dat heeft veel 
aandacht nodig. Dat kan je echt aan niemand vragen. Maar het einde van de zomer 
missen we weer de oogsttijd bij onszelf. En even leuk is het om alle bedrijvigheid in 
de boomgaarden en op de akkers te zien.
En dan is er nog iets nieuws bij gekomen waar ik niet eerder last van heb gehad: iets 
als heimwee. Niet eerder heb ik dat gemerkt. Niet dat we niet fijn woonden hiervoor. 
Hiervoor ging ik ook wel weer graag naar huis op een goed moment. Maar vakantie 
was altijd de tijd dat we vooral buiten leefden en dat vinden we zo heerlijk. Sinds 
we hier wonen echter leven we het grootste deel van het jaar veel meer buiten. 
Daarvoor hoeven we dus niet meer weg.
Kortom: ik ben blij dat we weer terug zijn van een overigens heerlijke vakantie met 
veel nieuwe indrukken en leuke ontmoetingen. En dat werkt ook verfrissend.

Deze foto die we van familie kregen opgestuurd, laat zien hoe mooi het hier is. 
Gemaakt vanuit een luchtballon. Met excuus dat niet het hele dorp erop staat. 
Mooie herfsttijd gewenst,

Kniertje 

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

 Molenstraat 24, 4061 AC  Ophemert

 

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

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Hallo allemaal!!!

De eerste schoolperiode zit er al weer op en het is al bijna weer 
Herfstvakantie. Ook de eerste activiteiten zijn al weer geweest. 
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

Vrijdag 4 september – Kinderbingo
Het was weer lekker druk! 
Jesse Wittekamp ging er met de
hoofdprijs vandoor; de Bart Smit
bon van 25 euro. Gefeliciteerd!

Vrijdag 2 oktober – Filmavond
Op het moment van schrijven is
deze nog niet geweest, maar
het was vast heel erg gezellig!

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.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Vrijdag 27 november – Het Grote Sinterklaasfeest
Het is ons weer gelukt om Sinterklaas naar Ophemert te krijgen. Sinterklaas heeft ons 
gevraagd om zijn brief in het Hèmers krantje te zetten. En dat doen we natuurlijk! Kijk 
maar verderop.

Voor in de agenda:
6 januari 2016 Knutselen met Petra
5 februari  Kinderbingo
4 maart  Dropping
1 april  Verassing!
Mei  allemaal vrij
1 juni  Sport & Spel 
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En dan nu…… de brief van Sinterklaas!
 

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail dan naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

Stichting Jeugdsoos Ophemert  vervolg
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Na een lange vakantie zijn we gelukkig weer gestart met onze gezellige muziekavon-
den. Voor de vakantie hebben we afscheid van u genomen op het Hèmers Fees waar 
we met veel plezier een concert hebben gegeven dat voor jong en oud leuk was. 
We hebben daarna veel complimenten gekregen en daar zijn we natuurlijk altijd blij 
mee, maar we willen het compliment ook teruggeven, want als het publiek leuk is, 
spelen wij beter. 

In de vakantie hebben we ook niet stil gezeten. Omdat de uniformen nogal warm 
zijn als we binnen spelen, kwam iemand op het idee om binnen op te gaan treden in 
een zwarte broek en bloes met een gekleurde stropdas (een roze). Een paar mensen 
hebben toen rondgekeken wat de mogelijkheden waren. Buiten blijven het gewoon 
de uniformen. Deze nieuwe kleding gaan we voor het eerst dragen in Vrijthof als we 
daar een concert gaan geven. Zij hebben dus de primeur. En verder krijgen we een 
nieuwe lessenaar die stevig staat en waar wat meer ruimte op is om een map op te 
zetten en die ook op een wagen moet kunnen blijven staan. Op woensdag 16 sep-
tember hebben wij in Varik bij de corsowagen gespeeld. Er wordt daar een prachtige 
wagen gebouwd en wij wilden zorgen voor wat muziek tijdens het werk. Het was 
even behelpen met de ruimte, maar wel gezellig. We zijn meteen uitgenodigd om 
volgend jaar weer te komen en dat doen we graag.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden/leerlingen voor de slagwerkgroep. Je kunt je 
hiervoor opgeven bij Dick van Beest, telefoonnummer 0344-651610. Kom gerust vrij-
blijvend op een dinsdagavond een keer in het muziekgebouw kijken bij een repetitie 
van ons.

Ook bij de harmonie zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. De repetities van de 
harmonie zijn op woensdagavond. Bespeel je nog geen instrument, dan is het moge-
lijk om les te krijgen.

 Het bestuur van Euphonia

Nieuws van EUPHONIA
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Beste mensen,

De vakantie zit er weer op en we zijn weer met goede moed begonnen. 
2 september was onze eerste bijeenkomst van het seizoen waarin wij 50 jaar bestaan. 
Het was een spelmiddag met voor elk wat wils. Ringen gooien, ballen gooien in 
klompjes, bussen gooien en 3 verschillende sjoelbakken. Er waren ook prijsjes te 
winnen. Helaas kwamen we tijd tekort. Sommigen konden niet alle spellen doen. We 
hebben daarom besloten de prijsjes te bewaren voor een andere keer. Er lagen ook 
oude fotoboeken van de soos en plakboeken over Ophemert. Deze werden volop 
bekeken! Als verrassing (ivm met ons 50 jarig bestaan) was er aan het eind van de 
middag een friteskraam. Voor iedereen frites en keuze uit 5 verschillende hapjes. Dat 
was smullen.
Al met al weer een gezellige middag met tijd om bij te praten zo na de 
vakantieperiode.

Het programma voor de volgende maanden:
7 oktober: 40 jaar Snip en Snap oftewel Willy Walden en Piet Muyselaar.
4 november: Reisverslag, Ga een middag mee naar kleurrijk Costa Rica!! 
2 december: sinterklaasmiddag.

Kom gerust eens een middag! We beginnen om 14.30 uur en eindigen om 17.00 uur. 
De bijeenkomsten zijn in de Torenhof.

De hartelijke groeten en graag tot ziens,
Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika

60+ SOOS OPHEMERT

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
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“OVER DE DATUM”

Inmiddels is de zomer voorbij en begon ook nieuw levensjaar voor mij:
Van mijn 84ste ben ik naar mijn 85ste jaar gegaan,
de tijd heeft dus niet stil gestaan!

Vanaf 2001 (15 jaar) schrijf ik nu in NOSTALGIE,
tussen de 50 en 60 keer, zoals ik in “concept voor Nostalgie-bundel” zie ,
die is helaas nooit tot stand gekomen, dat hebben jullie al eerder vernomen.

Vinden jullie niet , dat IK inmiddels “over de datum” ben,
omdat lang niet iedereen in Ophemert mij nog kent?
Nieuwkomer Kniertje is veel meer “bij de tijd”,
die kan ook veel meer tekst op het blad kwijt .
Zij is ook niet “gebonden” om op rijm te schrijven,
hoeft daarom ook niet binnen een “kader” te blijven.

Ik kreeg wel dikwijls een complimentje hoor
en daarom schreef ik ook na mijn verhuizing nog door!
Nu woon ik bijna 2 jaar in Tiel, waar het mij in ‘t begin niet goed beviel.
Echter, na 2 mooie zomers , zo vlak bij het water,
met elke dag weer gezellig eenden-gesnater.
Ongeveer 60 stuks “zingen in koor” ook als ‘t regent gaat dat gewoon door!
Met de grote Es-boom als natuurlijke parasol
en rondom hele aardige buren , houd ik het best vol!

Tot de volgende keer dan misschien,
als jullie tóch NOSTALGIE willen blijven zien.

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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CWF–team

Na het Kika-avontuur (in juni) in Italië door een gedeelte van het 
CWF-team stond er voor de rest van het team op 3 en 4 sep-
tember een sportieve uitdaging op de agenda.  Het evenement 
“Grootverzettegenkanker” in Frankrijk. 
Doel van dit evenement was het geld ophalen voor het goede doel (KWF) en het 
beklimmen door wandelaars, hardlopers en fietsers van de Mont Ventoux. Een strijd 
die symbool staat voor de strijd tegen kanker. 

Van ons team hebben de volgende personen meegedaan:
Lopers:  Anky Morshuis, Peterina Marcus en Tina van Weerden
Fietsers: Berry Hattink, Pim Marcus, Rudi van Weerden en Rolina van Westrienen
Verzorger: André van Westrienen. 

Marja Helderton zou ook meegaan als fietser maar heeft, op het laatste moment, 
door familieomstandigheden de beslissing moeten nemen om niet mee te gaan. 
Heel moeilijk en jammer maar een keuze die zeker te begrijpen was.

 

Vroeg in de ochtend van dinsdag 1 september zijn we met de volgeladen trouwe 
Willekes teambus (die kon natuurlijk niet ontbreken) en een personenauto richting 
Frankrijk (de Provence) vertrokken. Er moest 1.100 km worden afgelegd om op de 
plaats van bestemming te komen dus een groot gedeelte van de dag was om toen 
we bij ons hotel aankwamen. Een gezellig klein hotel in het dorpje Reilhanette (vlak-
bij Montbrun). Hier was het goed vertoeven. Van de 5 kamers bezette wij er 4 dus het 
voelde een beetje als een privé plek. 
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CWF–team
  vervolg Grootverzettegenkanker

De woensdag is, in aanloop naar het evenement, ingevuld op verschillende ma-
nieren. De fietsers hebben deze dag gebruikt om kennis te maken met de Ventoux 
zodat ze wisten wat hun te wachten stond. Ook André nam zijn kans waar om op 
de fiets te klimmen omdat dit de enige dag was dat dit kon omdat hij de rest van de 
dagen als verzorger in functie was. De lopers bereidden zich voor door de omgeving 
te verkennen en een marktje te bezoeken.

Donderdag DE dag van de lopers. Om acht uur verzamelen bij het startpunt in Sault. 
Na een minuut stilte waar ieder z’n eigen gedachte kon laten gaan, wordt het start-
sein gegeven. Anky, Peterina en Tina hebben er zin in en beginnen fris en fruitig aan 
hun uitdaging: 26 kilometer lopen naar de top van de Mont Ventoux. De dames gaan 

als een speer, onderweg worden 
ze op diverse plaatsen aangemoe-
digd door de rest van het team en 
om 14.00 uur bereiken ze enthou-
siast de top. Super prestatie. 

De Mont Ventoux, waarvan het 
hoogste punt zich bevindt op 
1.900 meter hoogte, wordt  ook 
wel de Kale Berg genoemd. De 
laatste 6 km is het fietsen door een 
maanlandschap waarbij de laatste 
km een stijgingspercentage heeft 
van 11%. Pittig stukje naar de 
finish. Boven op de top staat een 
weerstation.

Vrijdag DE dag van de fietsers. Het is fris aan de start om half tien. Ook deze dag een 
minuut stilte voordat de beklimming van de Mont Ventoux van start kan gaan. 
Berry, Pim, Ruud en Rolina klimmen op hun fiets om naar de top te gaan. Ieder op 
z’n eigen tempo. Ook deze dag is de teambus te vinden op het parcours met André 
en de dames maar het valt niet mee om de renners voor de blijven. Ruud is om 11.00 
uur op de top en kort daarna gevolgd door Pim. Ook Rolina en Berry volgen rond het 
middaguur. Allemaal met een goed gevoel. Mooi om te doen.
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CWF–team
  vervolg Grootverzettegenkanker

Tina die er nog niet genoeg van had na de prestatie van donderdag is nadat ie-
dereen  was vertrokken ook op haar fiets geklommen en in haar eigen tempo naar 
boven  gefietst. Ze lijkt wel onvermoeibaar.

Met z’n allen hebben we de geleverde prestaties gevierd onder het genot van een  
Frans wijntje. En dan zit het er weer op en is het zaterdagmorgen. Tijd om de bus in 
te gaan pakken en weer richting Nederland te vertrekken. Helaas worden we gecon-
fronteerd met het feit dat de bus is opengebroken en de fiets van André is gestolen. 

Een hele domper op het gehele 
gebeuren. Ondanks de vervelen-
de afsluiting kijken we met z’n al-
len terug op een mooie, gezellige 
en waardevolle “week” die we niet 
hadden willen missen.

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en betrokkenheid die we als CWF-team 
elke keer weer mogen ontvangen. Super bedankt.

De CWF-activiteiten zitten erop. Binnenkort komen we als team bij elkaar voor de 
afsluiting en om ons te beraden over het vervolg. We houden jullie op de hoogte.
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In augustus zijn wij weer begonnen aan ons nieuwe seizoen. Dit wordt een heel 
bijzonder jaar, want wij vieren ons 70-jarig bestaan. Wij zijn er trots op dat wij ons als 
VROUWEN VAN NU mogen presenteren. 

Tijdens de start van ons verenigingsjaar kwam Monique van Eyndhoven van Welzijn 
Neerijnen ons vertellen over de veranderingen in de zorg. Dit is in de huidige tijd een 
onderwerp waar veel over te doen is.

In september is onze spreekster mw. Van den Hatert die ons komt vertellen over de 
mogelijkheden van accupunctuur.We zijn heel benieuwd wat deze avond voor ons in 
petto heeft.

En dan oktober: op 26 oktober bestaat onze vereniging 70 jaar en wij gaan voor onze 
leden een leuke, gezellige avond verzorgen. De invulling blijft nog een beetje een 
verrassing, maar we hopen er wel samen van te gaan genieten. 70 jaar is tenslotte 
een mooie mijlpaal.

In november is Vrouwenvereniging Maranatha bij ons en dan gaan wij , zoals al jaren 
gebruikelijk is, samen luisteren naar een spreker. Wij vinden het altijd weer heel fijn 
om samen met hen van een leuke avond te kunnen genieten.

De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding heeft dit jaar het mooie bedrag 
opgebracht van € 1270,97. Helaas iets minder als voorgaande jaren, maar wij konden 
helaas niet in alle straten van Ophemert en Zennewijnen colllecteren wegens gebrek 
aan enkele vaste collectanten. Volgend jaar hopen we weer in heel Ophemert en 
Zennewijnen te kunnen collecteren. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de gulle giften die KWF Kankerbestrijding ook dit jaar weer heeft mogen ontvangen.

Bestuur Vrouwen van Nu Ophemert,
Agnes, Lenie, Diny, Gerrie en Ria

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert



- 29 -

In augustus zijn wij weer begonnen aan ons nieuwe seizoen. Dit wordt een heel 
bijzonder jaar, want wij vieren ons 70-jarig bestaan. Wij zijn er trots op dat wij ons als 
VROUWEN VAN NU mogen presenteren. 

Tijdens de start van ons verenigingsjaar kwam Monique van Eyndhoven van Welzijn 
Neerijnen ons vertellen over de veranderingen in de zorg. Dit is in de huidige tijd een 
onderwerp waar veel over te doen is.

In september is onze spreekster mw. Van den Hatert die ons komt vertellen over de 
mogelijkheden van accupunctuur.We zijn heel benieuwd wat deze avond voor ons in 
petto heeft.

En dan oktober: op 26 oktober bestaat onze vereniging 70 jaar en wij gaan voor onze 
leden een leuke, gezellige avond verzorgen. De invulling blijft nog een beetje een 
verrassing, maar we hopen er wel samen van te gaan genieten. 70 jaar is tenslotte 
een mooie mijlpaal.

In november is Vrouwenvereniging Maranatha bij ons en dan gaan wij , zoals al jaren 
gebruikelijk is, samen luisteren naar een spreker. Wij vinden het altijd weer heel fijn 
om samen met hen van een leuke avond te kunnen genieten.

De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding heeft dit jaar het mooie bedrag 
opgebracht van € 1270,97. Helaas iets minder als voorgaande jaren, maar wij konden 
helaas niet in alle straten van Ophemert en Zennewijnen colllecteren wegens gebrek 
aan enkele vaste collectanten. Volgend jaar hopen we weer in heel Ophemert en 
Zennewijnen te kunnen collecteren. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de gulle giften die KWF Kankerbestrijding ook dit jaar weer heeft mogen ontvangen.

Bestuur Vrouwen van Nu Ophemert,
Agnes, Lenie, Diny, Gerrie en Ria

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert



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

Zaterdag 11 juli was het weer zover. Het 8e HemersFees. Het weer was goed,het 
opbouwenging, voorspoedig mede dankzij onze vrijwilligers. Om 15.30 begon de 
kinderbingo. Met leuke prijzen,limonade,chips en een ijsje voor ieder kind. Om 19.30 
uur was het podium gereserveerd voor Euphonia. Het was een gezellig uurtje van 
eigen bodem. De trouwe fans van Euphonia hebben wel iets gemist. 
Vanaf 21.00 uur tot 1.00 uur speelde de band Five2GO. De opkomst van het publiek 
was weer goed en het was weer, een geslaagde middag en avond. Hierbij willen 
wij ook alle vrijwilligers en sponsors bedanken. Zonder hun is het Hemers Fees niet 
mogelijk.

Dankzij deze sponsors en anonieme giften was het mogelijk
om het “HEMERS FEES” te organiseren:
H.K. Mobile Aggregaat Fam.Timmer
Hans van Beest Aart Kusters
Autobedrijf G. Van de Bergh Klusservice L.V.B
Infra result Schildersbedrijf van Oort
Arjenne de Kruif Bommelbeef Hooijer
Brink Productions Snackwagen Kerkdriel
Refresh Your-life Piet de Kruif Aardbeien
van Hal Autoschade B.D.Terrazzo
Van de Koppel Auto’s Buxusteler J. Scheurwater
Van Dijk Fruitbedrijf Autobedrijf H. Smits
Restaurant “Het Dijkhuis” Rob Smits groente en fruit
Aart de Bruin Grondverzet en verhuur Smits aanhangwagens
Schoonheidssalon Mâce Dolron Rens loodgietersbedrijf
Fruitsorteerbedrijf van Eldik Autobedrijf Willekes
Aardappelhandel G. Van de Westeringh Sterk Trading
Grondverzet Chris Gooyer Ma BE infra advies
Kapsalon Geerjan”s haarmode Jz. Technics
Kaars Sijpesteijn schilderwerken Van Eldik vuurwerk
Fidi Adviesgroep G .Lacet Schilderwerken
Bespan service Medy Doven Electro Word Ton
van Emden marketing Consultancy Eetcafe de Tol
Helderton muntenhandel Schildersbedrijf Vos
Aannemers bouwbedrijf van de Helden Van Waarden bestrating
Warmteservice Tiel Vogelhuisjes Henk de Wit
Buitenlaar Bloemen en Planten

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.

HEMERS FEES
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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

- 33 -

Op 23 augustus, kregen wij het droevige nieuws. Dat Wim de Jong was overleden. Wij 
als team zullen Wim missen. Als vrijwilliger voor het Hemers Fees. Wij wensen Marjan, 
Dick, Amanda, Ferry en familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Comite Hemers Fees.

HEMERS FEES vervolg
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De competitie
Het seizoen is al weer een tijdje aan de gang en er wordt druk gevoetbald in de 
(najaars)competitie, met dit seizoen 4 senioren elftallen en 10 jeugdteams. 

We zijn blij dat Piet Verbeek de uitdaging aangedurfd heeft om de senioren te blijven 
trainen en het 1ste team te coachen. 
Daarnaast zoeken we nog wel een verzorger die onze voetballers bij het voorkomen 
en herstel van blessures kan begeleiden. Heb je interesse, neem dan zeker contact 
met ons op via info@vvophemert.nl.

Recreatief voetbal op vrijdagavond
Onze vrijdagavondmannen hebben extra mannen nodig!
Onder het moto, voetballen zonder verplichting, hebben we op diverse manieren 
hier aandacht voor gevraagd.
Gewoon gezellig en ontspannen een balletje trappen op vrijdagavond en tot 1 
november gratis. Voor meer informatie, kijk eens op de website www.vvophemert.nl.

Pupil van de week
De eerste pupillen zijn al weer geweest. Wil je ook de VIP-behandeling en een 
thuiswedstrijd van het 1ste openen? Mail naar activiteiten@vvophemert.nl of geef 
het door aan Roelanda Lagerweij.
 
 

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. Daarna zijn 
de velden weer fanatiek in gebruik genomen.  De mat wordt door Hans en zijn 
onderhoudsgroep heel goed in de gaten gehouden en we doen ons best om hun 
adviezen over te nemen. Dat kan dan betekenen trainen op het 2de veld met z’n 
allen en het verzoek om niet over het hoofdveld heen te steken, maar buitenom te 
lopen. Het blijft tenslotte een hele klus om de velden goed bruikbaar te houden!

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

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

Contributienota’s
Rolina van Westrienen verzorgt ook dit seizoen de contributienota’s en de controle 
op de betalingen. De meeste nota’s worden via de leider via mail verspreid. De nota’s 
staan op de planning vóór 1 oktober. 
Betaalt u de nota ook spoedig? Hebt u de nota gemist of een vraag, stuur een mail 
naar rolina@vvophemert.nl.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
OXO heeft de jongens van de C1 in nieuwe tenues gestoken en Uri-GO heeft de 
jongens E1 nieuwe tenues gegeven. De B1 heeft nieuwe trainingspakken van Care & 
Welfare gekregen en de senioren krijgen nieuwe tassen van Aggreko.
Dat is een prima begin van het nieuwe seizoen. De foto’s komen in de volgende 
nieuwsbrief en natuurlijk op de website en ingestuurd naar de lokale kranten. 

De “Club Aktie” samen met Autobedrijf Willekes, waarbij de club van elke 
reparatiefactuur een stukje kreeg, heeft een heel mooi resultaat opgeleverd: €425,- 
voor de clubkas!
Ook dit seizoen gaan we verder met deze actie, dus doe mee en zorg dat we nog 
hoger gaan scoren!
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

Sponsorballen zijn reeds toegezegd door Fysio Monhemius en Bloemenkwekerij van 
de Westeringh.
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
Het seizoen is uitstekend begonnen met een gezellige vrijwilligersbbq die wederom 
uitstekend geregeld was door de Activiteitendames.
Kijk voortaan voor de activiteiten agenda op onze website: www.vvophemert.nl. 

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT
Voorzitter   Wouter ter Meulen  651484 
Secretaris  Gerrit Stap  652207 
Sponsoring  René van Bommel  06-50695188
Algemene informatie info@vvophemert.nl
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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  ]
- 41 -

NIEUWS VAN
  PEUTERSPEELZAAL



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  ]
- 41 -

NIEUWS VAN
  PEUTERSPEELZAAL



- 43 -

Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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“HUIS OP HEMERT”
   activiteiten

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

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

Koffieochtend in Huis op Hemert
Wilt u mensen uit de buurt ontmoeten, gezellig een praatje maken, een spelletje doen, 
de krant lezen of een goed gesprek? U bent van harte welkom bij de koffieochtend in 
Huis op Hemert. Iedere derde donderdag van de maand van 10 – 12 uur 

De volgende  is 15 oktober - 19 november – 17 december 

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

Vanaf 2013 is Huis op Hemert een niet meer weg te denken voorziening in het mooie 
dorp Ophemert. Veel inwoners van Ophemert en omstreken hebben inmiddels de weg 
gevonden naar dit mooie gebouw. 

Het bestuur van de stichting Kulturhus Ophemert is op zoek naar drie nieuwe 
bestuursleden. 

We zoeken iemand die met ons wil werken aan de visie op de langere termijn. Die 
in staat is om, samen met de andere bestuursleden, te komen tot weloverwogen 
beslissingen. Iemand die doortastend is, creatief kan denken en beschikt over goede 
contactuele vaardigheden.

Ben jij degene die zich kan vinden in dit profiel en voel je er iets voor om je in je vrije 
tijd in te zetten voor onze stichting, stuur dan een email naar info@kulturhus-ophemert.
nl. Of neem contact op met ons bestuurslid John Overeem. 
Zijn telefoonnummer is 06-51374721.

Nieuwe bestuursleden
   stichting Kulturhus 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
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Wij zijn weer gestart
De vakantie is alweer voorbij, en al onze lessen zijn weer 
gestart.

Heb je interesse voor jezelf of je kind kom dan vrijblijvend 
langs en doe gelijk maar mee. Iedereen mag drie gratis 
proeflessen volgen. 

Heb je vragen over de lessen, spreek de leiding aan of stuur een mail via onze 
website en wij nemen contact met je op.

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

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

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

Al onze sportactiviteiten en lestijden kunt u terug vinden onze 
website: www.agosport.nl.

Bestuur
Nog steeds zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Hoofdzakelijk zoeken wij een voorzitter en secretaris, maar ook algemene 
bestuursleden zijn van harte welkom.
Wij hopen echt dat er mensen zijn die zich betrokken voelen bij de AGO en zich in 
willen zetten voor haar voortbestaan. Mocht je belangstelling hebben laat het dan 
even weten.
Vele handen maken licht werk, dit geldt ook binnen een vereniging welke zonder 
helpende handen niet professioneel en ledenvriendelijk met ook tussendoor leuke 
activiteiten te runnen is. 

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Onze doelstelling is: 
“Samen Sportief” 

 In eigen dorp met bekende mensen………..bij jouw vereniging AGO!
  
Ook kunt u ons vinden op facebook   

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

A.G.O. (vervolg)

Voor uitgave 6 - 2015 is dat: 6/7/8 november 2015
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij
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Beleef het aan de Waal

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

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

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

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

Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.



‘t Hèmers Krantje

Nr 5, oktober 2015

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

         ALTIJD GOED AF! 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

VOOR VERKOOP, APK, EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN  COMPLEET, GOED EN 

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


