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Beleef het aan de Waal

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

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

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

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27
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Jaargang 11,
uitgave

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

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

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

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

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

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

Data 2017:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
6 3-4-5 november 23 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Meedoen aan activiteiten in je buurt? Vind ze op SamenWel!

SamenWel! is een platform over gezond leven. Op de website www.samenwel.nl 
staat filmpjes over gezellige activiteiten, overal in Rivierenland. In de agenda op de 
website zie je waar die activiteiten zijn. Alle activiteiten zijn voor volwassenen en 
iedereen kan er meteen aan meedoen.

SamenWel! zet alle activiteiten in Rivierenland op het gebied van samen 
eten, bewegen en ontspannen op een rij. Activiteiten van dorpshuizen, 
welzijnsorganisaties, sportgroepen, zorgcentra en ook van vrijwilligers. Bijna 200 
activiteiten van bijna 100 organisaties zijn verzameld op www.samenwel.nl.

Website en Facebook
Het platform SamenWel! heeft een website: www.samenwel.nl en een 
Facebookpagina: www.facebook.com/samenwel. De filmpjes van SamenWel! zijn 
ook te zien op beeldschermen in de hele regio. Bijvoorbeeld in de wachtkamer van 
het ziekenhuis of de huisarts. De website is eenvoudig en duidelijk, zodat iedereen 
de informatie kan opzoeken en begrijpen. Nieuw is de getekende animatiefilm, die 
uitlegt hoe SamenWel! werkt. De animatie zie je ook op de site.

Agenda
In de agenda op de site zie je waar de activiteiten zijn en wanneer. Wil je na de 
vakantie weer in beweging komen? Er zijn wandelclubjes, lessen in de beweegtuin, 
koersbal en fietsgroepen. Wil je gezelschap tijdens het eten? Dan vind je er 
locaties waar je gezellig kunt aanschuiven voor een kop koffie of warme maaltijd. 
Doe je liever iets om te ontspannen? Kijk dan naar activiteiten als schilderen en 
bordspelletjes spelen.

SamenWel leuk!
Op de site vind je dus allerlei activiteiten. Soms zijn ze lastig om alleen te doen, maar 
zijn ze samen wel leuk. Veel activiteiten zijn gratis. Soms kosten ze een klein bedrag.

Activiteiten aanmelden
Organisaties en particulieren kunnen niet-commerciële activiteiten aanmelden via 
de website. De activiteiten moeten passen binnen de thema’s eten, bewegen of 
ontspannen. SamenWel! is gemaakt door Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-
Zuid en Ziekenhuis Rivierenland.

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

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Hallo allemaal!!!

Heeft iedereen een leuke vakantie gehad? 
Heb je dit krantje net ontvangen? Dan kun je morgen gelijk naar de  Kinderbingo!

Wat hebben we gedaan?
De spelletjesmiddag van 14 juni was supergezellig én we hadden goed weer!. 

Wat gaan we de komende tijd doen?
Let op, de activiteiten van de Jeugdsoos zullen dit schooljaar georganiseerd worden 
bij de kantine van Sportpark Kapelhof.
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Vrijdag 15 september Kinderbingo 18.30u kantine 
Sportpark Kapelhof
Iedereen is welkom, maar het is wel handig als je de cijfers 
kunt herkennen. Vergeet niet je pen of potlood mee te 
nemen. Elke ronde kost 20 cent en de klapperronde is 50 
cent voor de 25 euro-bon!

Vrijdag 27 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 dee 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 24 november Het Grote Sinterklaasfeest
Het grootste kinderfeest in Ophemert, dat mag je niet 
missen! Begin maar vast te bedenken wat je wil gaan doen 
bij de Playbackshow!!!

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

Stichting Jeugdsoos - VERVOLG



- 9 -

Vrijdag 15 september Kinderbingo 18.30u kantine 
Sportpark Kapelhof
Iedereen is welkom, maar het is wel handig als je de cijfers 
kunt herkennen. Vergeet niet je pen of potlood mee te 
nemen. Elke ronde kost 20 cent en de klapperronde is 50 
cent voor de 25 euro-bon!

Vrijdag 27 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 dee 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 24 november Het Grote Sinterklaasfeest
Het grootste kinderfeest in Ophemert, dat mag je niet 
missen! Begin maar vast te bedenken wat je wil gaan doen 
bij de Playbackshow!!!

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

Stichting Jeugdsoos - VERVOLG



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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GENIETEN / ALLERLEI

Hebben jullie ook zo van deze zomer genoten ?
Met soms wel hele hete dagen of met heel veel regen overgoten?
Maar gemiddeld genomen ben ik de zomer goed doorgekomen !
Tijdens die grote hoeveelheid nattigheid
Werd ik met diverse prachtig gekleurde kikkers verblijd !
Van die “springertjes” kan ik zó genieten, de planten hoefde ik ook niet te gieten.
Soms heb ik ook buiten gezeten met Pansjo op schoot,
JA dan was de genotswaarde wel heel groot!
De natuur rondom mij geeft mij ook veel genot,
Al die verschillende bomen , of een vreemde vogel die ik “spot ” .
Het groen van het gebladerte kun je in veel schakeringen bekijken.
Want de bladeren van berken zijn heel anders dan die van eiken.
Ook de knotwilgen langs de waterkant hebben een andere kleur
Dan die grote wilg in de verte, die met “lange slierten treurt”!
Genieten kun je van zo veel dingen, bv als je mooie liederen hoort zingen
Of van de muziek van het orkest van Andre Rieu met die drie tenoren
Dat kan mij ook uitermate bekoren!
MAAR je kunt ook genieten van een lekkere maaltijd,
Ergens in een restaurant of zelf toebereid!
Naar een recept van vroeger , uit grootmoeders tijd :
Van b.v. aardappelsoep kon mijn gezin bijzonder genieten
Of van een “huzarensalade” belegd met gekookt ei en gemaakt met veel bieten.
Op de verschijningsdatum van dit krantje ( 14-9) ben ik toevallig jarig
Dan word ik 87 jaar en …. het is misschien wat voorbarig.
Maar dan word ik dikwijls met een grote doos bonbons verrast ,
Dat wordt dan ook weer genieten DAT is zéker en vast! :)
Dat zijn dus allerlei dingen waar ik zelf van geniet,
Maar het kan zijn dat een ander dat weer heel anders ziet.
De herfst brengt straks ook weer “kleurengenot” in die bomenpartij ,
Dat geeft mij dan inspiratie voor een mooi “rood-geel-oranje”schilderij !
De zomer is voorbij als jullie dit lezen,
Maar moge de komende herfst ook een “genotsbron” voor allen wezen !

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

De zomer is al bijna weer voorbij, de avonden al korter.
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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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  ]
- 15 -

Beste 60plussers,

Het nieuwe  SOOS-seizoen gaat weer beginnen. Hebben jullie er ook zo’n zin in? Wij 
ook! Na de zomervakantie komen we bij elkaar op woensdagmiddag   30 augustus, 
om 14.30 uur in de Torenhof aan de Weverstraat. 
Gezellig bijpraten, koffie en thee met wat lekkers, oude plakboeken bekijken en een 
quizje. We hopen jullie daar allemaal weer te ontmoeten.   

De leden van de soos hebben in augustus een nieuw programmaboekje gekregen, 
maar de middagen zijn voor iedereen vrij toegankelijk, dus als u ook eens wilt komen 
kijken: Van harte welkom. Wilt u ook een programmaboekje? Bel dan een van de 
telefoonnummers, die onderaan dit bericht staan en het komt in orde.

Woensdag 4 oktober gaan we kijken, luisteren en proeven. Meneer en mevrouw 
Martin en Emmy de Bruin komen bij ons op bezoek met hun programma Koek en 
Snoepie. Maar liefst 34 jaar stonden Martin en Emmy op de markt met hun kraam 
met oud – Hollandse snoep en koek. Dit wordt een nostalgische middag over koek en 
snoepgoed uit onze jeugdjaren. Neem uw portemonnee mee want in de pauze en na 
afloop kunt u snoep/koek kopen. Kunt u thuis nog nagenieten van een leuke middag.

Woensdag 1november komt mevrouw Olga de Boer weer eens naar de Torenhof. 
Misschien is het u al bekend dat zij prachtig kan vertellen. Zij neemt ons deze 
keer mee naar Rusland. We gaan dia’s bekijken en luisteren naar de bijbehorende 
verhalen.

U ziet: een afwisselend programma. In het volgende krantje doe ik verslag van deze 
middagen en krijgt u al vast wat te horen over wat nog gaat komen.

Bent u ook geïnteresseerd? Bel dan naar Evie (651266), Bertha (652539) of naar Riet 
(652003). Ook als u opgehaald wilt worden en thuisgebracht, kunt u een van deze 
dames bellen.

Een hartelijke groet van Evie, Riet, Bertha, Fietje, Hennie en Tunny.   

60+ SOOS OPHEMERT
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Simon van Oort
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Wilt u mensen uit de buurt ontmoeten, gezellig een praatje maken,
een spelletje doen, de krant lezen of een goed gesprek? 
U bent van harte welkom bij de koffieochtend in Huis op Hemert
 

Iedere derde donderdag van de maand van 10 – 12 uur
19 januari - 16 februari - 16 maart - 20 april - 18 mei - 15 juni - 20 juli - 17 
augustus - 21 september - 19 oktober - 16 november - 21 december

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

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2017
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Half augustus inmiddels, iedereen zegt: “waar blijft toch de tijd?” 
Het eind van de zomer is alweer in zicht en het wordt weer tijd om met een
nieuw programma te beginnen. We hebben hard gewerkt en nagedacht om 
voor het seizoen 2017-2018 een leuk en interessant programma te maken.
Dit jaar beginnen we anders dan anders: we gaan op 28 augustus op excursie naar de 
Zorgimkerij in Beesd. Hier werken mensen met een beperking en zo is er een zinvolle 
dagbesteding en horen zij ook helemaal bij de samenleving.

Op 12 september gaan een aantal van ons een bezoek brengen aan Theater 
Tuschinski in Amsterdam. Deze dag wordt georganiseerd door de Commissie Cultuur 
van de Vrouwen van Nu in Gelderland.  Een en ander onder begeleiding van een gids.
Theater Tuschinski is zo ongeveer 100 jaar oud en ingericht in Art-Decostijl. Er zijn 6 
zalen, 1 grote, de andere kleiner en worden gebruikt als bioscoop.

Dan is er op 25 September een afdelingsavond in de Torenhof. Dit is een Doe/
kwisavond. 
In oktober komt vrouwenvereniging Maranatha bij ons op bezoek, dat wordt lekker 
snoepen van allerlei oud-Hollands snoep.( maandag de 30e)
Maandag 27 november komt fotograaf Ab Donker ons laten zien dat fotografie ook 
echt kunst kan zijn.

Wilt u wat meer informatie dan kan dat bij Lien de Jong, Jenny Scheurwater, Gerrie 
van Lit, Betty van Zijderveld, Hermien Hooijer.

Gelezen:  ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten. (Godfried Bomans)

We hopen dat U ook een gift hebt gedaan  voor de kankerbestrijding. Onderzoek is 
en blijft nog steeds nodig!! 

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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Tijdens de voorbereiding van de vaderdagmarkt kwam het idee om een kerstmarkt te 
organiseren. Deze zal in en om de Torenhof en in de St.Maartenskerk plaats vinden. Over 
de precieze datum zullen we U later informeren. Zonder spullen....... ,geen markt .  ,dus 
heeft U nog kerstspullen liggen die U niet meer gebruikt dan kunt U deze ook iedere
zaterdagmorgen afgeven bij het schuurtje bij de Torenhof(graag wel spullen apart 
aanleveren voor de kerstmarkt of vaderdagmarkt). De opbrengst van de kerstmarkt komt 
ten goede van het onderhoudsfonds van de St.Maartenskerk in Ophemert.
Er is al een groep enthousiaste dames en heren die mee willen helpen,maar we kunnen 
altijd meer hulp gebruiken. Vind je/u het leuk om te helpen,meld je dan bij Ina van 
Doesburg, voor verdere info kun je ook terecht bij haar. tel.nr.652123.
In het volgende hemers krantje en de kerk groet kunt U meer lezen over de kerstmarkt.

de kerstmarktcie.

Kerstmarkt 2017
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De zomervakantie is weer voorbij en de repetities. We zijn 
allemaal weer fris en fruitig aan de gang gegaan met oude 
stukken, maar ook met nieuw werk. Heel fijn dat er bij de eerste repetitie 
gelijk een goede opkomst was. 

Voor de vakantie hebben wij nog een aantal optredens mogen verzorgen, namelijk:
• Ledenwerving op school op vrijdag 16 juni. Spelers en leerlingen van har-
monie en slagwerkgroep hebben daar alleen, samen of met de groep laten horen wat 
er allemaal gespeeld wordt. De scholieren mochten daarna de instrumenten uitprobe-
ren, waarbij de trommels toch wel interessant waren omdat daar gelijk een goed (en 
hard) geluid uit komt. Toch hebben er ook een aantal de trompet, klarinet en saxofoon 
geprobeerd. Zo’n mondstuk met riet is dan toch lastiger dan gedacht!
We hebben een flyer uitgedeeld met een aanbod voor gratis proeflessen. Helaas zijn 
daar weinig aanmeldingen op binnen gekomen. Zie daarom verderop onze oproep!
• Op zondag 25 juni hebben wij weer onze medewerking verleend aan de 
openlucht kerkdienst bij het kasteel. Gelukkig is het deze keer droog gebleven en 
liet de zon zich ook zien. De opzet van dit jaar vonden wij zeer geslaagd, evenals de 
vertrouwde samenwerking met Bert van de Brink!
• Op woensdag 5 juli hebben wij de zomervakantie ingeluid met een spon-
tane rondgang door het dorp. We hebben op een drietal plaatsen onze muziek ten 
gehore gebracht, waarbij we bij de laatste locatie langer zijn gebleven. Het was daar 
echt ontzettend gezellig. Mensen kwamen op de muziek af en zaten met een stoel 
voor de deur van hun huis of stonden op het gras en parkeerplaats. Fijn dat het zo 
gewaardeerd werd!
• Op zaterdag 19 augustus hebben we de zomervakantie afgesloten met een 
gezellige barbecue bij het muziekgebouw.

We gaan ons nu weer richten op onze Kerstoptredens, de bestelde nieuwe kerstmu-
ziek is al weer geleverd!

Helaas hebben de bespelers van de baritonsax en de basgitaar ons voor de vakantie verla-
ten. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar nieuwe bespelers van deze instrumenten, maar 
aanvulling door middel van een es- of bes-bassist is uiteraard ook welkom!
Ook bij de slagwerkgroep zijn een aantal jongens gestopt en is nieuwe aanwas erg welkom. 

De slagwerkgroep repeteert op dinsdagavond vanaf 19.30 uur o.l.v. Agnes Loderus 
waarbij om de week de leerlingen les krijgen van 19.30 tot 20.00 uur. De harmonie re-
peteert op woensdagavond vanaf 19.30 uur o.l.v. Jaap van Stam waarbij de leerlingen 
samen spelen van 19.00 tot 19.30 uur.
Zoals aangegeven is het mogelijk om 4 weken gratis proeflessen te volgen, we willen 
daarmee in september starten. Bij interesse of vragen mail naar euphonianeerijnen@
gmail.com!

Indien men al een instrument bespeeld, kom eens kijken op één van de repetitieavon-
den. De deur staat voor iedereen open, jong en oud!

Nieuws van EUPHONIA
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Zondag 20 augustus is de CWF Cycling Ride For Life verreden vanuit het Dijkhuis. 
Het mooie weer had de wielrenners al vroeg gelokt, de startboog stond nog maar 
amper overeind en de eerste renners vertrokken al.
Een succesvolle tocht langs mooie verkeersluwe wegen door met name de Betuwe 
en een stukje Vijfheerenlanden, een pauzemoment onder het genot van koffie met 
appeltaart op de Kooise camping. Rondom Ophemert waren twee wandelroutes. 
Met in totaal 280 deelnemers is CWF Cyclingteam dik tevreden en hierbij willen we 
alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun komst. De opbrengst is ruim 2.400 
euro en zal worden verdeeld over de goede doelen voor 2017, te weten ‘Stelvio For 
Life’, voor kankerbehandeling op maat en de ‘Zuiderzeeklassieker’, voor de Maag 
Lever Darmstichting. Het grote aantal deelnemers voelt voor CWF Cyclingteam als 
een compliment en stimulans om in 2018 verder te gaan. Wij brengen jullie op de 
hoogte wanneer de nieuwe plannen voor 2018 concreet zijn.

CWF Cycling Ride For Life
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Start na de vakantie
Inmiddels zijn alle lessen weer begonnen, we hopen dat 
iedereen een goede vakantie heeft gehad. Kom gerust 
eens kijken en gelijk meedoen.
 
Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt :
Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder 19:30 - 20:30
Dinsdag 15:30 - 16:30 Sport & Fun 15:30 - 16:30
Dinsdag 16:30 - 17:30 Sport & Fun  16:30 - 17:30
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit 20:00 - 21:00
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar 15:30 - 16:30
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder 16:30 - 17:30

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

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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WelzijnNeerijnen biedt in samenwerking met 
WelzijnGeldermalsen en WelzijnLingewaal ondersteuning 
aan mantelzorgers in Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal. Deze 
ondersteuning kan individueel zijn of collectief in de vorm van bijeenkomsten.  

Mantelzorgsalon samen lunchbuffet maken én opeten
Zaterdag 9 september vanaf 10.30 uur in dorpshuis de Toevershof, Walgtsestraat 5, Varik.

Informatieavond autisme                                                                                                                        
Woensdag 20 september van 19.00 – 21.30 uur. Een avond over autisme waarin 
uw ervaringen en behoeftes centraal staan. Voor ouders van kinderen met autisme 
en volwassenen met autisme. Locatie Dorpshuis de Open Poort, Zworrelstraat 79, 
Herwijnen 

Gespreksgroep Mantelzorgers onder elkaar                                                                                                                       
Donderdag 5 oktober start een driewekelijkse gespreksgroep “Mantelzorgers onder 
elkaar”. Vanaf 14.00 uur in dorpshuis de Koeldert, de Koeldert 30, Waardenburg. 

Informatieavond Niet Aangeboren Hersenletsel                                                                               
Donderdag 12 oktober vanaf 19.00  uur in het Klokhuis, Jeugdlaan 2, Beesd.

Week van de mantelzorg                                                                        
In de week van 6 tot en met 11 november zijn er diverse activiteiten rondom het 
thema mantelzorg. Het programma is nog in voorbereiding en zal te vinden zijn op 
de website http://www.weekvandemantelzorg.nl/   

Dag van de mantelzorg                                                                                                                                      
Vrijdag 10 november vanaf 14.30 uur in het restaurant van Wittenbergzorg in Haaften óf 
zaterdag 11 november vanaf 10.30 uur in dorpshuis Toevershof, Walgtsestraat 5, Varik  

Mantelzorgcompliment 
In Neerijnen wordt ook dit jaar weer het Mantelzorgcompliment van de gemeente 
uitgereikt in de vorm van cadeaubonnen ter waarde van € 100,-.  De uitvoering 
ligt bij WelzijnNeerijnen. Vanaf maandag 2 oktober kunnen mantelzorgers 
of  zorgvragers een mantelzorgcompliment aanvragen. De uitreiking van de  
mantelzorgcomplimenten start bij de Dag van de Mantelzorg op vrijdag 10 en 
zaterdag 11 november.  Daarna kunnen de mantelzorgcomplimenten opgehaald 
worden bij het kantoor van WelzijnNeerijnen. Mantelzorgers die bij Welzijn bekend 
zijn krijgen persoonlijk bericht. 

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Monique 
van Eijndhoven, consulent mantelzorg van WelzijnNeerijnen, T 0418-652371, M 
mvaneijndhoven@welzijnneerijnen.nl 

Mantelzorgondersteuning - najaar 2017
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Woensdag 20 september van 19.00 – 21.30 uur. Een avond over autisme waarin 
uw ervaringen en behoeftes centraal staan. Voor ouders van kinderen met autisme 
en volwassenen met autisme. Locatie Dorpshuis de Open Poort, Zworrelstraat 79, 
Herwijnen 

Gespreksgroep Mantelzorgers onder elkaar                                                                                                                       
Donderdag 5 oktober start een driewekelijkse gespreksgroep “Mantelzorgers onder 
elkaar”. Vanaf 14.00 uur in dorpshuis de Koeldert, de Koeldert 30, Waardenburg. 

Informatieavond Niet Aangeboren Hersenletsel                                                                               
Donderdag 12 oktober vanaf 19.00  uur in het Klokhuis, Jeugdlaan 2, Beesd.

Week van de mantelzorg                                                                        
In de week van 6 tot en met 11 november zijn er diverse activiteiten rondom het 
thema mantelzorg. Het programma is nog in voorbereiding en zal te vinden zijn op 
de website http://www.weekvandemantelzorg.nl/   

Dag van de mantelzorg                                                                                                                                      
Vrijdag 10 november vanaf 14.30 uur in het restaurant van Wittenbergzorg in Haaften óf 
zaterdag 11 november vanaf 10.30 uur in dorpshuis Toevershof, Walgtsestraat 5, Varik  

Mantelzorgcompliment 
In Neerijnen wordt ook dit jaar weer het Mantelzorgcompliment van de gemeente 
uitgereikt in de vorm van cadeaubonnen ter waarde van € 100,-.  De uitvoering 
ligt bij WelzijnNeerijnen. Vanaf maandag 2 oktober kunnen mantelzorgers 
of  zorgvragers een mantelzorgcompliment aanvragen. De uitreiking van de  
mantelzorgcomplimenten start bij de Dag van de Mantelzorg op vrijdag 10 en 
zaterdag 11 november.  Daarna kunnen de mantelzorgcomplimenten opgehaald 
worden bij het kantoor van WelzijnNeerijnen. Mantelzorgers die bij Welzijn bekend 
zijn krijgen persoonlijk bericht. 

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Monique 
van Eijndhoven, consulent mantelzorg van WelzijnNeerijnen, T 0418-652371, M 
mvaneijndhoven@welzijnneerijnen.nl 

Mantelzorgondersteuning - najaar 2017



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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Gezond, vers en warm eten; gewoon bij u thuis
De lekkerste maaltijdservice van WelzijnNeerijnen en Wittenbergzorg 

Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven. Dagelijks een 
warme maaltijd is zo mogelijk nog belangrijker. Voor veel senioren en mensen met 
een beperking is het moeilijk of soms onmogelijk om voor zichzelf een warme 
maaltijd te maken. Ook mantelzorgers kunnen in een situatie verkeren dat zelf koken 
te belastend is.

WelzijnNeerijnen  verzorgt al jaren warme maaltijden aan huis. Deze worden elke dag 
vers bereid in  zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. De maaltijd, verpakt in een 
stevige hygiënische warmhouddoos, kan desgewenst voor alle dagen van de week 
worden besteld. Dagelijks worden de maaltijden tussen 12.00 en 13.00 uur door 
vrijwilligers van WelzijnNeerijnen bij de mensen thuis afgeleverd. De prijs van een 
maaltijd (bestaande uit een voor-, hoofd-, en nagerecht) bedraagt € 7,70.  
U kunt uw maaltijd zelf samenstellen door te kiezen uit een aantal mogelijkheden.

Om gebruik te willen maken van de warme maaltijdservice kunt u contact opnemen 
met WelzijnNeerijnen tel. 0418-652371 en vragen naar Miranda van Leeuwen
 óf met de coördinator van Tafeltje Dekje mevr. A. Brands tel. 0344-651581
bij geen gehoor  06-45003163. 
Zij komt persoonlijk langs om het een en ander door te spreken. 

Wij zorgen er graag voor dat u dagelijks smakelijk eet!!!

Tafeltje dekje



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 -

Gezond, vers en warm eten; gewoon bij u thuis
De lekkerste maaltijdservice van WelzijnNeerijnen en Wittenbergzorg 

Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven. Dagelijks een 
warme maaltijd is zo mogelijk nog belangrijker. Voor veel senioren en mensen met 
een beperking is het moeilijk of soms onmogelijk om voor zichzelf een warme 
maaltijd te maken. Ook mantelzorgers kunnen in een situatie verkeren dat zelf koken 
te belastend is.

WelzijnNeerijnen  verzorgt al jaren warme maaltijden aan huis. Deze worden elke dag 
vers bereid in  zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. De maaltijd, verpakt in een 
stevige hygiënische warmhouddoos, kan desgewenst voor alle dagen van de week 
worden besteld. Dagelijks worden de maaltijden tussen 12.00 en 13.00 uur door 
vrijwilligers van WelzijnNeerijnen bij de mensen thuis afgeleverd. De prijs van een 
maaltijd (bestaande uit een voor-, hoofd-, en nagerecht) bedraagt € 7,70.  
U kunt uw maaltijd zelf samenstellen door te kiezen uit een aantal mogelijkheden.

Om gebruik te willen maken van de warme maaltijdservice kunt u contact opnemen 
met WelzijnNeerijnen tel. 0418-652371 en vragen naar Miranda van Leeuwen
 óf met de coördinator van Tafeltje Dekje mevr. A. Brands tel. 0344-651581
bij geen gehoor  06-45003163. 
Zij komt persoonlijk langs om het een en ander door te spreken. 

Wij zorgen er graag voor dat u dagelijks smakelijk eet!!!

Tafeltje dekje



- 35 -

NIEUWE WORKSHOPLADDER VOOR VRIJWILLIGERS NAJAAR 2017

Ook voor dit najaar hebben WelzijnGeldermalsen, WelzijnNeerijnen en WelzijnLingewaal 
weer een gezamenlijk workshopprogramma samengesteld.

De workshops zijn gratis toegankelijk voor iedereen die vrijwilligerswerk doet in 
een van de drie genoemde gemeenten. De workshops worden aangeboden als 
deskundigheidsbevordering maar is ook een waardering naar alle vrijwilligers in onze 
gemeenten, ook als het onderwerp niet gerelateerd is aan het eigen vrijwilligerswerk.

Op 19 september staat een workshop Kindergrime op het programma. De workshop 
vindt plaats in Dorpshuis De Krakeling in Heukelum, aanvang 19.30 uur. Er zijn 15 
plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de site van WelzijnGeldermalsen http://www.
welzijngeldermalsen.nl/cursusladder/

Workshop Kindergrime
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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 9 jeugdteams.

Zin om te voetballen? Mail info@vvophemert.nl of bel 651484
Geboren in 2012 of ouder, kom dan 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.

Ook bij de Jongens O17 (geboortejaar 2000-2002) en Meiden O13 (2004-2006) 
zoeken we nieuwe spelers!

We hebben met enige regelmaat 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

De grote schoonmaak van 24 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 haar Jemako producten, 
Sylvia, Leontine, Richard, Gea, Roelanda, Dirk, Lia, Monique, Paul, Caroline, Vera, 
Helma, Maurice, Marga, Jolanda, Luc, Luc, Ole, Joris, Sven, Domani, Lorenza, Hariette, 
Sanne, Jan, Youri, Boyd, Allert, Gerrit, Duncan, Roy, Axel, Niels, Nathalie, Frits, Niels, 
Henk, Hans, Herman, Wouter, Frances, Anita en Arie. 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Leni, Petra en de moeder van Arie hebben alle 
kleding weer uitgezocht waarvan Leni alles weer 
hersteld heeft. 

Super Leni, dank je wel, zo gaat alle  kleding jaren 
langer mee!

We zijn ook heel blij met de fraai herstelde en geschilderde banken achter de 
tribunes, dank je wel Lucas en Mick. 

Een super grasmat
Een compliment voor Hans, John en Herman die de grasmat deze zomer weer in 
topconditie gebracht hebben!
Ze houden de mat heel goed in de gaten en we doen dan ook ons best om hun 
adviezen over te nemen. Krijg je dus het verzoek om (een gedeelte van) het 
hoofdveld te ontzien, volg dat dan op.
Het blijft tenslotte een hele klus om de velden het hele seizoen goed bruikbaar te 
houden!

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.

Vrijwilligersbbq van 25 augustus 
Met lekker weer, 55 vrijwilligers en aanhang is het nieuwe seizoen weer prima 
begonnen. 
De bouwvrijwilligers zijn bedankt met bloemetje en waardebon. Zonder hun was het 
niet gelukt. Dank je wel Ron, Rien, Hans, John, Herman, Jurgen, Cees, Johan, Chris, 
Arie, René, Henk, Patrick Henk, Wouter en Frances.

 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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Met als hoogtepunt de opening van het Hans Heldertonplein
Hans Helderton die het nieuwe plein mocht openen.

Contributie
Het verzoek tot contributiebetaling is via de teamleider ontvangen. Betaalt u de nota 
spoedig?
Heeft u vragen of is er een betalingsregeling nodig? Dan graag zelf een mail sturen 
naar info@vvophemert.nl.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
De nieuwe tenues en tassen van de MO17-1 zijn op moment van schrijven nog niet 
gebruik, dus de foto met Betuwse Speelboerderij uit Varik volgt de volgende keer!

Fysiopraktijk Monhemius en Volvo Scholten hebben al sponsorballen toegezegd!

Alle sponsors weer super bedankt! 

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

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 overzicht van sponsors vindt u op onze site.

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
Kijk voor de activiteitenagenda op onze website: www.vvophemert.nl
Volg ons op facebook v.v.ophemert voor het laatste nieuws!

We zijn op zoek naar mensen die onze Activiteiten Commissie af en toe willen 
helpen. Heb je vragen of lijkt je dat leuk, neem dan contact op met Roelanda of 
stuur een mail naar activiteiten@vvophemert.nl.

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

De start v an de jongste teams op woensdag, altijd gezellig!

Hans én nog maar een keer maaien voordat er gevoetbald wordt!
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Aanleverdatum kopij

Voor uitgave 6 van 2017 is dat: 3-4-5 november 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Beste verenigingen & dorpsgenoten,

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

Misschien kunt u gelijk even controleren op pagina 3 of de kontaktpersonen 
die vermeld staan, nog allemaal kloppend zijn ? Eventuele wijzigingen in naam, 
telefoonnummer of email, s.v.p. even doorgeven aan Ben en Angelique. 

Hartelijke groet,
De redactie 

Bruikbare spullen voor de vaderdagmarkt kunnen iedere zaterdagmorgen van 11.00 
uur tot 12.00 uur bezorgd worden in het schuurtje bij de voormalige bibliotheek 
achter de torenhof. 
Er is iemand van de commissie aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen.Voor 
verdere info kunt u contact opnemen met iemand van de vaderdagcommissie.

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT
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Beleef het aan de Waal

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

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

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

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



‘t Hèmers Krantje

Nr 5, september 2017

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


