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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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5September 2016
Jaargang 10,
 uitgave

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

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

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

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

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

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

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
6 24 november 4-5-6 november

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



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Dorpspraat

Over dit onderwerp heb ik lang gesudderd. Wat zie, hoor 
en vind ik van dorpspraat?
Als je - zoals wij - gewend waren in grotere steden te 
wonen, dan vorm je je een beeld van hoe het dorpse leven 
daarvan zal verschillen. Passen wij daarin? Natuurlijk heeft 
elk dorp haar eigen sfeer en kenmerken. Onderwerp dat 
steevast besproken wordt in het westen van het land, 
is hoe open of gesloten de gemeenschap is. Is er een 
overheersende politieke of kerkelijke kleur? Is er sprake van groepsdruk of juist 
een zorgzame vrije manier van samenleven? Èn wordt er vooral goed of kwaad 
gesproken? De laatste vraag wordt het meest gesteld. Iedereen kent verhalen over 
dorpen waar mensen zijn weggepest, kapot of weg zijn beroddeld.
Elke gemeenschap kent verhalen en roddels, dorpspraat. In een grotere stad merk je 
daar minder van, omdat ieder meer haar of zijn eigen min of meer anonieme leven 
leidt. In een kleine wijk of dorp kent iedereen elkaar. Zo merkten wij 4 jaar geleden 
dat mensen wisten dat wij de ‘nieuwen’ moesten zijn. En dat vonden wij bijzonder. 
Inmiddels heb ik ook mensen welkom geheten van wie ik meteen zag dat ze nieuw 
zijn. En ik kon ook raden in welk huis, zo overzichtelijk is het dus. In die zin raak ik al 
meer ingeburgerd

Tot ons grote plezier hebben wij hier vanaf het begin het gevoel gehad dat we 
welkom zijn. Van onprettige dorpspraatjes over ons hebben we tot op heden niets 
gemerkt. Van belangstelling en gezellige contacten gelukkig des te meer. 
Zo nu en dan bereiken ons praatjes over mede-dorpsbewoners die niet aardig zijn. 
Over iemand die het moeilijk heeft of iets op een andere manier doet dan gewend. 
Dat vind ik lastig. Het lijkt een behoefte van mensen om kwaad te spreken, maar 
behoefte waaraan en waartoe? Voelen we ons beter als we de ander omlaag hebben 
gepraat? Worden wij daar betere mensen van? En zo ja, werkt dat dan? 
De reden dat ik er zo’n tijd over heb gesudderd, is dat ik als nieuwkomer niet wil 
oordelen over hoe mensen hier samenleven. Maar in de loop van de tijd zijn wij ook 
deel aan het worden van de samenleving hier. 
De conclusie die ik na een aantal jaren hier wonen trek, is dat het over het algemeen 
erg meevalt met nare dorpspraatjes in Ophemert. Dat er vele mooie verhalen leven. 
Dat het jammer is als sommige mensen zeker in moeilijke tijden nog eens verdriet 
wordt gedaan door nare praatjes. De wereld is zoveel groter dan Ophemert en er zijn 
zoveel verschillende mensen met verschillende manieren van leven. 
Wie weet, is het moeilijker om in een gemeenschap waar alles overzichtelijk lijkt 
je oordeel in te houden en je blik open. Wie weet, is dat waar import iets aan kan 
bijdragen. De blik open te houden en ieder zijn en haar leven te gunnen. En dat 
vraagt van de import ook een open blik naar de gemeenschap waarin zij woont.

Poeh, wat een lastig zwaar verhaal zo in de zomer nog. 
Rest mij te herhalen hoe wij juist de open blik en het welkom ervaren. 
Dank voor jullie bijdrage hieraan,
Kniertje.

Belevenissen van een nieuwkomer



Telefoon: 0344  65 16 61
www.geerjanshaarmode.nl

 Molenstraat 24, 4061 AC  Ophemert

 

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

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet



- 7 -

Hallo allemaal!!!

Heeft iedereen een leuke vakantie gehad?
We zijn al weer begonnen, met een leuke Kinderbingo op 2 september. 

Wat kunnen jullie in de agenda zetten, dus….

Wat gaan we de komende tijd doen?
Na het grote succes van vorig jaar:

Zaterdag 29 oktober Trick or Treat
We gaan weer routes maken, briefjes in de betreffende straten uitdelen, versieren en 
enge dingen bedenken!
Als iedereen weer net zo goed meedoet als vorig jaar dan  verwachten we de meest 
enge creaties onderweg!
Je kunt starten tussen 18.00 en 18.30 uur en iedereen is 20.00 uur weer binnen in 
Huis op Hemert. Natuurlijk worden er nog briefjes verspreid.

En dan……. 
Uit goed ingelichte bronnen hebben we vernomen dat Sinterklaas ook dit jaar weer 
naar Ophemert komt. Daar zijn we natuurlijk superblij mee!

Vrijdag 25 november Het Grote Sinterklaasfeest
Het grootste kinderfeest in Ophemert, dat mag je niet missen!
Begin maar vast te bedenken wat je wil doen bij de Playbackshow!!!

Mee doen?
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.

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

Beste Hemersen, 

Nu ik dit schrijf is de zomer al weer bijna voorbij nog een enkele 
mooie dag misschien. Kom eens bij ons eten in Huis Op Hemert. We hebben een 
gezellige locatie en het eten smaakt voortreffelijk.
Restaurette “kom d’’r in” is elke maand open op de 3e woensdag van de maand. Om 
11 uur staat de koffie weer klaar en kunt u  gezellig aanschuiven voor het uitwisselen 
van de laatste nieuwtjes.  Of een spelletje kaarten of rummiecup.

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

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.

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

Bij mij is sinds 31 juli wel iets heel bijzonders “aan de orde”,
ik ben n.l. plotseling een “nieuwe oma” geworden !
Op die zondag werd ik n.l. in mijn mail-box blij verrast,
door een mailtje van een mij onbekende “gast”.
Een 33 jarige jongeman had mijn naam op mijn Oudewater-net /blog gevonden,
want daardoor ben ik met mijn geboorteplaats nog steeds verbonden.
Ik had daar over de kruidenierswinkel van Spriel op de Lange Burchwal verteld,
en ook de naam van ons buurmeisje Nel ( de winkeliers-dochter ) vermeld!
ZIJN aandacht werd terstond “getrokken”, want bij HAAR was hij zéér “betrokken”:
DAT was zijn OMA, zijn grootste schat, nadat hij op 16 jarige leeftijd zijn ma verloren had!
ZIJ ( Nel Arends -Spriel) overleed echter óók in februari , op 97 jarige leeftijd,
dus ook HAAR is hij helaas nu voor altijd kwijt.
In zijn eerste mail stuurde hij een oude foto van die winkel op de hoek,
en vervolgens ging hij ( na mijn antwoord-mail) naar veel meer foto’s op zoek.
Op die manier hebben we heel veel heen en weer “gecorrespondeerd”
en ik ben door zijn aandacht zéér vereerd:
dat die 33 jarige Martijn zich voor een 85 jarige oma interesseert !!!
Na de eerste week van augustus intensief “mail-verkeer”, schreef hij mij op een keer,
Dat het net leek of hij er een “nieuwe oma ‘” bij had gekregen ,
toevallig, dat ik dezelfde gedachte nog even had verzwegen: dat IK een “kleinzoon” had 
gekregen!
Hij schreef óók over zijn grote hobby zijn 4 Mazda-auto’s en zond ook daarvan diverse 
foto’s,
OOK muziek maken is zijn liefhebberij, dat past heel goed in “het straatje “ bij mij....
Sommige mensen in Ophemert weten het nog, wellicht :
dat ik in de 70 er jaren de accordeon-gitaar-club “ACCORDOLITA heb opgericht.
Martijn speelt voortreffelijk gitaar en is op You Tube te vinden samen met zijn leraar!
Dat is Arie Hoekwater, (69) in Houten woonachtig, die zingt ook als solist heel prachtig.
Liederen van Elvis Presley en John Lennon,  ‘t is allemaal op You Tube te vinden,
Ja, hij en Martijn zijn grote, zeer muzikale vrinden .
Inmiddels ben IK met mijn “nieuwe kleinzoon” heel erg blij; op 20 augustus bezocht hij 
mij !
Met oma’s oude  foto album en een bouquet roze rozen in zijn hand,
is hij per donkerblauwe Mazda bij mij beland!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Terugblik Hemers Fees

Al was het niet zo’n zonnige en warme dag waar wij op gehoopt hadden.
Kijken wij terug op een gezellig en goed verlopen dag.

De kinderbingo verliep goed al hadden wij meer kinderen verwacht.

Euphonia speelde als vanouds goed en zelfs met moderne nummers.

Ook de band Total Eclipse was een succes.
Wij kregen hiervoor veel complimenten.

Nieuw dit jaar was onze eigen gebakken hamburger, worst en saté.
Ook hier werd goed gebruik van gemaakt.
Maar goed dit was ons 9’ Hemers Fees op naar het 10’ zult U denken.
Zo dachten wij ook!!!!!
Helaas was dit misschien wel de laatste keer zonder dat we dat wisten.
De gemeente heeft ons laten weten dat er plannen zijn om de muziekschelp
te slopen, de schelp is in zeer slechte staat en de onkosten van renoveren
worden te hoog.
Zeker als ze kijken naar het aantal keren dat er van de schelp gebruik word
We kunnen niet anders doen dan afwachten en een tegenwoord geven.
We houden U op de hoogte.

Tot slot willen we alle vrijwilligers en sponsors weer bedanken, want
zonder hun is er ook geen Hemers Fees!!

Met vriendelijke groet,
Comité Hemers Fees.

Dankzij deze sponsors en anonieme giften was het mogelijk om het “HEMERS 
FEES” te organiseren:

H.K. Mobile Aggregaat Fam.Timmer
Graniet shop Aart Kusters
Autobedrijf G. Van de Bergh Klusservice L.V.B
Infra result Schildersbedrijf van Oort
Arjenne de Kruif Bommelbeef Hooijer
Brink Productions W I Care
Refresh Your-life Volvo lotte
van Hal Autoschade B.D.Terrazzo
Van de Koppel Auto’s Buxusteler J. Scheurwater

Hèmersfees
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Sponsors Hemers Fees
VERVOlG

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
Schoonheidssalon Ma Belle Pedicure praktijk Sandy”s voetzorg

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.



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

Wim Harlaar HypotheekHuys bv
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“HUIS OP HEMERT”
De vakantie is voor weer voorbij en we zijn allemaal 
weer met ons dagelijkse dingen begonnen. We hebben 
weer een leuk programma voor de aankomende tijd! 
We starten op vrijdag 23 september met de klaverjas 
club samen met het Café “Met”. Café “Met”is normaal altijd de laatste vrijdag van de 
maand maar op vrijdag 30 september mogen wij de band Pater Moeskroen weer 
van harte welkom heten met een Try-Out van hun nieuwste theatershow waar mee zij  
medio 2017 mee door het land zullen gaan door toeren. Voor de toeragenda en andere 
info over de band kunt u kijken op www.patermoeskroen.nl en op de Facebook pagina.

Fiesta is een avond vol Folk, feest en humor.
Voorverkoop start op 1 september via Huis op Hemert en een online systeem!
Open vanaf 20.00 uur aanvang 21.00 uur
Kaarten voorverkoop €12.50 dagkassa €15.00

Op maandag 26 september begint het Haak & Brei Café weer. Elke maandag avond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur .Bent u nieuwsgierig kom dan gewoon een keer vrijblijvend 
binnen lopen om de gezellige sfeer te proeven van een lekker ouderwets gezellig 
avond. Onder het genot van een kopje koffie of thee lekker bij kletsen. Elkaar  helpen 
met het brei of haakwerk of inspiratie opdoen. Deze avond is voor iedereen, beginners, 
gevorderden en leerling. Iedereen is van harte welkom.
Deze avond is kosteloos alleen de consumptie zijn voor eigen rekening.  Materialen zelf 
meenemen!

In de Herfst vakantie hebben wij een leuke activiteit voor de jeugd !
Donderdag 20 en Vrijdag 21 oktober komt de alles is Techniek–Experience. De kinderen 
kunnen vanaf 10.00 tot 16.00 uur kennis maken met techniek. O.a. een badkamer 
maken, interactieve bordspelen of bezoek een virtuele wereld met de Oculus rift. 
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En dan niet te vergeten is er op 28 oktober weer de Herfst Fair
Inmiddels is deze Fair al uitgegroeid tot een begrip in Ophemert en omstreken. Dit 
jaar is de herfst fair in Halloween stijl, als het weer het toe laat is er buiten op het 
terras van alles te beleven.  Aan de bar kunt u terecht voor een hapje en drankje.

Als bestuur van HoH zijn we nog steeds opzoek naar een nieuwe voorzitter !
Bent u geïnteresseerd of wilt u wat informatie ,neem dan contact met ons op via 
info@kulturhus-ophemert.nl t.a.v. het bestuur.

Voor deelname of info over de activiteiten, neem dan contact op via de mail 
activiteitenhoh@gmail.com of bel naar 0344-608903.

Beheerder Rob Verhoef  06-20497877.
Graag tot ziens in Huis op Hemert!!

“HUIS OP HEMERT”
VERVOlG



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Peuters in beweging
De les is weer gestart vanaf donderdag 25 
augustus. 

Iedere donderdag ochtend (9.15-10.00) 
kunnen kindjes tussen de ±1,5 en 4 jaar onder 
begeleiding van mama, papa, opa, oma, 
oppas enzovoort bewegen. 

Afsluiting en start nieuw schooljaar 

Voor de zomervakantie heeft een groep het 
afgelopen seizoen met een leuke speel en 
picknickmiddag in de speeltuin in Kapel-
Avezaath afgesloten. Ook hebben een aantal 
fanatieke peuters zich helemaal vermaakt op 
de afsluitende verenigingsdisco.

Het was ook letterlijk een vruchtbaar seizoen 
in de groep. Een aantal mama’s zijn in blije 
verwachting en de eerste is alweer geboren. 
Mandy (leidster) verwacht rond de uitgave 
van deze editie haar eerste ‘spruit’ en geniet 
de komende weken van haar verlof. De 
lessen worden onder leiding van ‘Yvonne 
Hooijer’ voortgezet.

‘Goed’ bewegen begin bij de allerkleinsten

‘Goed’ bewegen begin bij de allerkleinsten, 
klinkt cliché maar onderzoek bewijst dat dit 
wel degelijk bijdraagt in de ontwikkeling 
van het kind. Vooral beweeg-ervaring is in 
deze leeftijdsfase belangrijk. Vallen, opstaan,  
ontdekken (ook als iets 50 keer niet lukt) 
maakt dat kinderen leren. Ieder kind doet dat 
op zijn/haar eigen tempo. In de lessen wordt 
spelenderwijs door de dreumesen & peuters 
kennis gemaakt met diverse beweegthema’s. 
De lessen zijn ongedwongen en maken dat 
er voor het kind ruimte is zijn/haar eigen 
creativiteit te ontwikkelen. 

Plezier staat dan ook centraal!

eigen foto

eigen foto

eigen foto
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Weer enkele plaatsen beschikbaar

Voor deze leeftijdscategorie houden we de groep graag 
klein ±15. U kunt altijd 2 gratis proeflessen volgen. 

Voor meer informatie
http://vlugenlenigtiel.webs.com/
73yvon@gmail.com
06-381 891 94

Ouders aan het woord

Bianca van Eerden is de moeder van Stijn (2,5 jaar). 
Hieronder deelt zij kort haar ervaring, verwoord 
namens Stijn. 

Ik ben Stijn, ben 2,5 jaar oud en zit op de 
peutergym in Ophemert. Ik ben er al vanaf 
het begin bij en ik vind het ontzettend leuk. 
We zingen liedjes, dansen, klimmen, springen, 
spelen met de bal, hangen zelfs in de ringen en 
we doen nog veel meer leuke dingen!
Ik heb een koprol leren maken, ik kan heel 
goed klimmen, rennen, ik heb een betere 
balans en ik ben niet meer stijf. Mijn mama 
en papa zijn trots op mij omdat ik mij zo goed 
heb ontwikkeld tijdens de lessen. 
Papa en Mama zien ook hoe leuk ik het vindt 
tijdens de les. De moeders/vaders en opa’s/oma’s vinden het ook erg gezellig. Iedereen 
kletst met elkaar en samen maken wij veel lol. 

Kom je ook? Ik zou het heel leuk vinden!

Groetjes Stijn

Peuters in beweging
VERVOlG

eigen foto

eigen foto



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

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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Arjenne de Kruif

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

Na de lange zomervakantie gaan we op woensdag 7 september 
weer met frisse moed beginnen aan het nieuwe seizoen. 
Hebben jullie er zin in? Ja? Wij ook!!
Elke eerste woensdagmiddag van de maand, tenzij anders aangegeven, komen we 
bij elkaar in de Torenhof aan de Weverstraat. 
Een middag om elkaar te ontmoeten, de laatste nieuwtjes uit te wisselen, gezellig 
een praatje bij een kopje koffie of thee, mèt koek. En nog een leuke of leerzame 
invulling van de middag. Als iedereen er is zijn we met zo’n 60 personen, vrouwen 
én mannen. En er kunnen nog meer mensen bij hoor. Dus als u nog niet eerder 
“gesoosd” hebt, kom dan gerust eens bij ons kijken en breng uw man, vrouw, vriend 
of vriendin maar mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd , nietwaar! 
Op woensdag 7 september gaan we iets doen met foto’s. Niek van Eldijk heeft 
foto’s gemaakt ergens in Ophemert en dan is aan ons de vraag: “Waar is deze foto 
gemaakt?” Ik ben benieuwd.
Leest u dit bericht pas na 7 september? Geen nood.
Op woensdag 5 oktober is er weer een soos-middag. De heer Dick van Leeuwen 
komt ons vertellen over de Zorg-imkerij Mariënwaerdt te Beesd , waar hij met 
veel plezier werkt. Op het landgoed Mariënwaerdt ligt de Zorg-imkerij, een 
dagbestedingsproject voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking. 
Deze mensen zorgen voor de bijen, de imkerij en de drachtplantentuin. In de 
landgoedwinkel worden de verwerkte producten van de imkerij verkocht. 
Woensdag 2 november komt mevrouw Annie Schiltmans uit Erichem bij ons op 
bezoek. Zij is geboren in Ivoorkust, waar zij opgroeide in het weeshuis Le Nid, een 
weeshuis voor kinderen waarvan de moeders in het kraambed of tijden de bevalling 
zijn overleden. Annie vertelt ons over dit weeshuis en hoe ze haar zus, die daar werkt, 
probeert te helpen. 
Er staat natuurlijk nog meer op het programma dus in het volgende krantje hoort 
u weer van ons. De mensen die regelmatig de 60+ SOOS bezoeken , hebben 
in augustus een programmaboekje gekregen voor het hele seizoen. Bent u 
geïnteresseerd in ons programmaboekje? Bel dan naar Evie (651266), Bertha (652539) 
of Riet (652003) en u krijgt het boekje thuisbezorgd.

Ook voor informatie kunt u deze dames bellen.

Tot ziens in de Torenhof.
Hartelijke groet, Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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Het zomerreces is voorbijgevlogen, warme dagen, wat koele dagen, veel regen, dan 
weer te droog zodat we met slang en sproeier in de weer moesten in de tuin om 
hortensia, fuchsia en andere bloemen van het nodige water te voorzien. 
Scholen zijn weer begonnen en we hopen allemaal fris en fruitig aan een nieuw 
seizoen te beginnen. 
In de vakantie hebben we de laatste puntjes op de i gezet om het programma voor 
het seizoen 2016-2017 rond te breien en dat is gelukt. De leden weten al wat er 
allemaal staat te gebeuren.

Wanneer U dit leest hebben de Vrouwen van Nu de eerste afdelingsavond er alweer 
opzitten,  de 29e augustus. De eerste avond van het seizoen is traditioneel een
bijpraat- en knutselavond, altijd gezellig om elkaar weer te zien en voor wie wil is er 
iets leuks om te knutselen.

Een tipje van de sluier voor de volgende avonden: op 26 september komt Mariska 
Timmer,zij zal ons meenemen in de boeiende wereld van de goud-en zilversmederij 
en alles eromheen.

In oktober ( de 31e hebben we zorgcentrum De Wittenberg op bezoek, dit 
zorgcentrum uit Haaften bestaat dit jaar 50 jaar.

Op woensdagmiddag 14 september gaan we een bezoekje brengen aan boerderij De 
Pippert van de fam.Kranendonk.

Ook dit jaar gaan we in de week van 5 t/m 10 september weer collecteren voor het 
KWF, het werk van deze organisatie blijft onverminderd belangrijk!

Mogen we U ontmoeten bij onze activiteiten? Onze avonden zijn in principe op de 
laatste maandagavond van de maand in De Torenhof. We beginnen om 19.30 uur.

Meer weten???????  Vrouwenvannu@gmail.com
We hebben ook een website: www.vrouwenvannu.nl/ophemert

Het bestuur van Vrouwen van Nu,

Agnes, Gerrie, Jenny, Diny, Hermien.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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Weer begonnen
Sinds 22 augustus zijn we weer vol goede moed 
begonnen met de lessen, er zijn een paar wijzigingen in 
het programma : 
  
Zumba
De zumba lessen zijn gestopt en zullen niet meer worden gegeven op dinsdag, de 
leden van deze groep zijn op de hoogte. We danken de trouwe leden voor hun komst.

Streetdance
De streetdance lessen zijn verplaatst van woensdag naar vrijdag tussen 15:30 en 17:30.

Ook kunt u ons vinden op facebook 

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

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)

De vakantie is weer voorbij en we kunnen er weer tegenaan. Toch waren er voor de 
vakantie nog wel een paar optredens, zoals de kerkdienst op het kasteel, waar het zo 
verschrikkelijk regende. Het afscheid van meester Groven, die eindelijk van een hele 
lange vakantie mag gaan genieten en het Hèmers Feest, wat elk jaar toch een leuk 
feest is.

Euphonia is het nieuwe muziekjaar begonnen met een grote 
schoonmaak van het gebouw, uitgevoerd door Eef, Ina, Sandy, 
Ralph, Leen, Hannes, Johan, Jan, Fred en Dick. En eerlijk is eer-
lijk, ze hebben het heel goed gedaan.
De tuin naast het gebouw is overgegaan naar Stephanie de Bie. 
U gaat daar dus andere mensen aan het werk zien. 

Nieuws van EUPHONIA
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De start van het seizoen
Het seizoen is al weer een tijdje aan de gang en er wordt druk gevoetbald met dit 
seizoen 4 senioren elftallen en 10 jeugdteams.  

We zijn blij met onze nieuwe trainers Addie Kusters en Dennie Jansen voor de 
senioren en de Jongens Onder 19, afgekort JO19-1 (vorig jaar nog A1 geheten). 

Ons jongste team kan nog versterking gebruiken. Dus ben je 5 of ouder en vind 
je het leuk om te voetballen, kom dan vooral op woensdag tussen 18.15 en 19.15 
gezellig meedoen, met Paul en Angelina. Je kunt voetbalschoenen bij ons lenen en je 
mag het natuurlijk altijd eerst een paar keer proberen.
Zin? Stuur een mailtje naar info@vvophemert.nl of bel met 651484.

We hebben sinds het einde van het vorige seizoen ook onze eigen fysiotherapeute 
beschikbaar. Ook voor de jeugdspelers! Heb een blessure of ben je blessuregevoelig, 
meld je dan via info@vvophemert.nl aan en we plannen je in bij Prisca, voor advies, 
begeleiding en behandeling.

Woensdag 7 september EHBO informatie avond 
Om 20.00 uur start de avond, georganiseerd door Fysiotherapie Monhemius in 
samenwerking met Prisca.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn preventie van 
voetbalblessures, wat te doen bij een ongeval op het veld en het gebruik van de 
ehbo-tas. Iedere geïnteresseerde is welkom.

Weer een super grasmat
Een compliment voor Hans, John en Herman die de grasmat deze zomer weer in 
topconditie gebracht hebben!
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/of het verzoek om niet over het hoofdveld 
heen te steken, maar buitenom te lopen. 
Het blijft tenslotte een hele klus om het hele seizoen de velden goed bruikbaar te 
houden!

De grote schoonmaak van 25 juni
Loop je op het sportpark en het valt je op dat alles zo schoon is en/of schoon te 
maken is?
Dan komt dat door de Grote Schoonmaak aan het einde van het vorige seizoen!
Dank je wel Maroesja voor de hulp en de sponsoring van de Jemako producten, 
Riet en haar meiden B1, Nathalie, Rob en Jolanda met hun jongens C1, Caroline, 
Gea, Lidewij, Arlette, Ramona, Juul, Kirsten, Sanne, Tanja, Sabrina, Domani, Lorenza, 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Sabine, Nico, Xander, Pascal, Anita, Anneke, Connie, Sylvia, Henk, John, Herman en 
Rian!

Pupil van de week
Ook dit jaar kun je je weer opgeven voor de VIP-behandeling van pupil van de week! 
Wil jij ook? Geef je dan op via een mail naar activiteiten@vvophemert.nl of geef het 
door aan Roelanda Lagerweij.
 
De nieuwbouw
Het kan niemand ontgaan zijn. Tijdens de zomervakantie is er door veel mensen heel 
hard gewerkt om de nieuwe opslag- en werkplaats mogelijk te maken. 
John, Herman, Hans, René, Henk, Henk, Arie, Daan, Hans, Wouter, Kevin, Gijs en 
iedereen die ik vergeet, dank jullie wel!
Half oktober wordt begonnen met de bouw van de opslag zelf. We zijn nog op zoek 
naar een mooi hek om het geheel op een mooie en degelijke manier af te sluiten. 
Suggesties? Mail naar info@vvophemert.nl.

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 na medio september. 
Betaalt u de nota ook spoedig? Hebt u de nota gemist of een vraag, stuur een mail 
naar rolina@vvophemert.nl.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Van Eldik Vuurwerk heeft de JO19-1 verwend met nieuwe tenues én nieuwe tassen. 
Flora Nova gaat de JO15-1 in nieuwe tenues steken,  EC-IS de MO13-1 en Autobedrijf 
Willekes het 2de herenteam.

Dat is een prima begin van het nieuwe seizoen. De foto’s komen in de volgende 
nieuwsbrief en natuurlijk op de website. Na overleg worden ze doorgestuurd naar de 
lokale kranten. 

De 1ste sponsorbal van het seizoen is toegezegd door Fysio Monhemius. 

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. 

V.V.OPHEMERT
VERVOlG
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DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
Het seizoen is uitstekend begonnen met een gezellige vrijwilligers-barbecue  die 
door 63 vrijwilligers bezocht werd en wederom uitstekend geregeld was door de 
dames van de Activiteiten Commissie.

Kijk voor de activiteitenagenda 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 

V.V.OPHEMERT
VERVOlG

Voor uitgave 6 - 2016 is dat:  4-5-6 november. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

VAN DE REDAcTIE
Aanleverdatum kopij

Zorg dat u in de regio
 gezien wordt
ook uw advertentie in

de volgende
uitgave van

‘t Hèmers Krantje
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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, september 2016

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


