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Uilenburgsestraat 23
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Opmaak&Realisatie
• Marco van der Velden
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Adverteren
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jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

Oplage:
800 exemplaren gratis
verspreid in Ophemert
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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 oranjeophemert@hotmail.com
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
V.V.O. act.com Roelanda Lagerwey
Vrouwen van Nu Hermien Hooijer
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

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

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

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

Omslag foto: de Griendsesteeg met zicht 
op de Kerk van Ophemert

Beleef het aan de Waal

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

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

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

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27
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Belevenissen van een dorpsgenoot
Oranje droog

Wat een zomer is dit geweest. Eentje die 
we waarschijnlijk niet snel zullen vergeten, 
tenzij dit onze nieuwe zomers blijken te 
worden. We misten dè Nederland
verbindende wedstrijden van het WK. Geen oranje vlaggen, geen oranje cadeautjes en 
spaaracties bij de winkels, geen Oranje gevoel. 

Wij waren in Frankrijk tijdens een deel van het WK. Op de terrassen van de cafés zaten 
mensen allemaal dezelfde richting op te kijken. Naar het scherm waar de Fransen op 
voetbalden tegen een ander land. Op eerdere vakanties zaten we zelf op een terras 
te kijken naar hoe onze ‘jongens’ speelden. Vaak als enige Nederlanders is dat heel 
vreemd om met ons tweetjes het Oranje-gevoel te hebben. Niet te luid juichen, want 
de rest was vóór de tegenstander, hun ‘jongens’. 

Maar dit jaar niets van dit alles. Tot bleek dat we record na record braken met droogte 
en hitte. Niemand had het er nìet over. Al zeiden mensen alleen maar dat ze niet 
wilden klagen of dat ze het heerlijk vonden; dat Spaanse gevoel van bijna niets kunnen 
met deze hitte. Wat het in ieder geval wèl deed was een gevoel van verbondenheid 
geven. Een soort ander Oranje-gevoel. We kregen bericht dat onze tuin er bijna oranje 
uitzag. Terugrijdend schrokken we van de verbrande bermen. Frankrijk had een nat 
voorjaar gehad en was voor de tijd van het jaar redelijk groen nog.

Elke dag ging het over het weer, de hitte en de droogte. De zorg om de ouderen 
die genoeg moesten drinken. We hadden een heus hitteplan. Op internet kwam de 
conference van cabaretière Claudia de Breij weer voorbij. Zo grappig hoe zij de draak 
steekt met hoe de overheid ons vertelt met hitte om te gaan. Wat me is opgevallen 
is de nuchterheid van de meesten hier. De natuur herstelt zich wel weer. Het dorre, 
verdroogde gras wordt wel weer groen na een regenbui. De natuur is zo sterk, die redt 
zich wel zonder ons. Hoe gelijk hebben ze gekregen. Hoe snel werden de dijken weer 
groen. Hoe snel hoorde je de grasmaaiers weer in het dorp. Maar niet alles redde het. 
Bomen lieten takken vallen of spleten in tweeën, hagen zijn verdroogd. Wij boffen nog 
zo langs de rivier. Als we naar de Achterhoek rijden zien we het elke keer nog erger. Het 
is geen herfst, maar oranje bruin verbrand. 

Mensen die niet op het herstel van de natuur vertrouwen hebben hun tuin al 
omgespit. We zullen volgend jaar pas echt zien wat de schade en de kracht is. Nu 
eerst uitkijken naar de veelkleurigheid van het najaar. Wie weet hoe verrast we zullen 
opkijken van de tinten oranje-rood-bruin. Waar ik ook naar uitkijk, is als de Waal weer 
met water op normaal niveau is, want hoe lelijk is die langsdam nu! Voor wie wil weten 
hoe het met mijn slaplantjes is afgelopen: geen slak te bekennen in de droogte, maar 
groeien deden ze ook niet. 
Een kleurrijk najaar in blijvende verbondenheid wens ik ieder toe, want niemand van 
ons kan nu nog zeggen dat ze zo’n zomer eerder hebben meegemaakt, Kniertje.



- 5 -

Belevenissen van een dorpsgenoot
Oranje droog

Wat een zomer is dit geweest. Eentje die 
we waarschijnlijk niet snel zullen vergeten, 
tenzij dit onze nieuwe zomers blijken te 
worden. We misten dè Nederland
verbindende wedstrijden van het WK. Geen oranje vlaggen, geen oranje cadeautjes en 
spaaracties bij de winkels, geen Oranje gevoel. 

Wij waren in Frankrijk tijdens een deel van het WK. Op de terrassen van de cafés zaten 
mensen allemaal dezelfde richting op te kijken. Naar het scherm waar de Fransen op 
voetbalden tegen een ander land. Op eerdere vakanties zaten we zelf op een terras 
te kijken naar hoe onze ‘jongens’ speelden. Vaak als enige Nederlanders is dat heel 
vreemd om met ons tweetjes het Oranje-gevoel te hebben. Niet te luid juichen, want 
de rest was vóór de tegenstander, hun ‘jongens’. 

Maar dit jaar niets van dit alles. Tot bleek dat we record na record braken met droogte 
en hitte. Niemand had het er nìet over. Al zeiden mensen alleen maar dat ze niet 
wilden klagen of dat ze het heerlijk vonden; dat Spaanse gevoel van bijna niets kunnen 
met deze hitte. Wat het in ieder geval wèl deed was een gevoel van verbondenheid 
geven. Een soort ander Oranje-gevoel. We kregen bericht dat onze tuin er bijna oranje 
uitzag. Terugrijdend schrokken we van de verbrande bermen. Frankrijk had een nat 
voorjaar gehad en was voor de tijd van het jaar redelijk groen nog.

Elke dag ging het over het weer, de hitte en de droogte. De zorg om de ouderen 
die genoeg moesten drinken. We hadden een heus hitteplan. Op internet kwam de 
conference van cabaretière Claudia de Breij weer voorbij. Zo grappig hoe zij de draak 
steekt met hoe de overheid ons vertelt met hitte om te gaan. Wat me is opgevallen 
is de nuchterheid van de meesten hier. De natuur herstelt zich wel weer. Het dorre, 
verdroogde gras wordt wel weer groen na een regenbui. De natuur is zo sterk, die redt 
zich wel zonder ons. Hoe gelijk hebben ze gekregen. Hoe snel werden de dijken weer 
groen. Hoe snel hoorde je de grasmaaiers weer in het dorp. Maar niet alles redde het. 
Bomen lieten takken vallen of spleten in tweeën, hagen zijn verdroogd. Wij boffen nog 
zo langs de rivier. Als we naar de Achterhoek rijden zien we het elke keer nog erger. Het 
is geen herfst, maar oranje bruin verbrand. 

Mensen die niet op het herstel van de natuur vertrouwen hebben hun tuin al 
omgespit. We zullen volgend jaar pas echt zien wat de schade en de kracht is. Nu 
eerst uitkijken naar de veelkleurigheid van het najaar. Wie weet hoe verrast we zullen 
opkijken van de tinten oranje-rood-bruin. Waar ik ook naar uitkijk, is als de Waal weer 
met water op normaal niveau is, want hoe lelijk is die langsdam nu! Voor wie wil weten 
hoe het met mijn slaplantjes is afgelopen: geen slak te bekennen in de droogte, maar 
groeien deden ze ook niet. 
Een kleurrijk najaar in blijvende verbondenheid wens ik ieder toe, want niemand van 
ons kan nu nog zeggen dat ze zo’n zomer eerder hebben meegemaakt, Kniertje.



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 -

Het is alweer september, herfstmaand. De dagen worden korter: 
het is ‘s morgens later licht en in de avond is het vroeger donker. 
We gaan de nachtschuit in, zei mijn moeder vroeger. We nemen 
afscheid van de zomer; het fruit wordt geplukt, de bladeren verkleuren aan de 
bomen en vallen daarna af, het winterseizoen kondigt zich aan. En… de 60+ SOOS is 
weer begonnen op de eerste woensdag van de maand in de Torenhof. Gezellig!! 

Wat is geweest: 
Woensdagmiddag 5 september, 14.30 uur. De Breierij uit Beneden Leeuwen. 
De familie Bronmans en/of hun medewerkers waren bij ons te gast en hebben ons 
verteld over hun Breierij, waar machinaal de mooiste breisels vervaardigd worden. 
Natuurlijk werden er ook truien en vesten geshowd. En we konden passen … en 
kopen! Leuk hoor.

Wat nog komt:
Woensdag 3 oktober , 14.30 uur, komt de heer Jan Bark bij ons op bezoek. Hij komt 
ons vertellen over boodschappen doen in de vorige eeuw: vanaf de marskramer 
tot aan de eerste warenhuizen. De titel van het programma: De Winkel van Sinkel. 
Kennen jullie dat rijmpje ook nog? 
In de winkel van Sinkel is alles te koop: 
Hoeden en petten en dameskorsetten,
Drop om te snoepen en pillen om te p…… 
De rest weet ik niet meer, maar de meesten van u vast wel !!

Woensdag 7 november, 14.30 uur. Kamp Neerijnen. 
De heer Cor van Heukelum komt ons vertellen over Kamp Neerijnen. Aan de hand 
van historisch beeldmateriaal vertelt hij over de geschiedenis van het voormalige 
weiland van de familie Van Pallandt, dat was gelegen aan de 2de Tieflaarsestraat in 
Neerijnen. Het kamp dat erop gebouwd is en wat er in dat kamp gebeurde, van toen 
naar nu.

Het nieuwe winterprogramma is heel gevarieerd, voor dames en heren, dus bent u 
60 jaar of ouder, kom dan eens vrijblijvend kijken en luisteren in de Torenhof. U zult er 
geen spijt van hebben!

Hebt u vervoer nodig naar de Torenhof? Of wilt u meer weten over de SOOS en/of het 
programma? Belt u dan even voor informatie naar onze voorzitter Riet tel. 652003, of 
naar Evie tel.651266, of naar Bertha tel. 652539. Er zijn ook nog programmaboekjes 
verkrijgbaar bij Riet van Meeteren.
Wij wensen u een goede gezondheid, mooi weer, en veel gezellige middagen bij de 
60+SOOS. Hopelijk al heel gauw tot ziens in de Torenhof.

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

60+ SOOS OPHEMERT
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

Scherpe prijzen.
Hentje’s  spullen, zijn geen prullen.

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

De zomer is weer voorbij,we zitten nu meer binnen dus,
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-gange diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 12,00 
Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55jaar
zijn van harte welkom

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.
Welzijn West Betuwe Tel.0418-652371
U bent van harte welkom

GESPREKSGROEP VOOR 
   50 PLUS EN OUDEREN

We willen ongeveer 5x maal per winter seizoen bij elkaar komen, om over diverse 
onderwerpen te discussiëren, het onderwerp wordt gezamenlijk uit gekozen en dit is 
onder leiding van Ds. Annemieke de Bruijn - Messelink.

Dit is een huiskamer project, dus op diverse plaatsen in ons dorp. De eerst volgende 
avond is op woensdag 27 sept. a.s. aanvang 20.00 uur. Hebt U daar belangstelling voor, 
of wilt U meer informatie neem dan contact op met Tonny Vermeulen 0344 651264.

Namens de kerkenraad.
Tonny Vermeulen.
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 Zon...........
 Laat ons nog wat
 Genieten van je stralen
 En van je licht
 De zomer was heet en droog
 De herfst nadert
 Laat de bladeren lichten
 In jouw gouden kleurenschijn
 Weldra missen we de geuren
 Van de menigte zomerse bloemengeuren 

Na een lang zomerreces was onze eerste avond van het seizoen 2018-2019 op
maandag 27 augustus. Zoals altijd in de Torenhof. Veel leden waren aanwezig en 
ook 4 gasten. Het was een boeiende avond over het Maastrichts Aardewerk.
Dhr en mevr. Willem en Anke Meershoek uit Montfoort konden ons werkelijk van alles 
vertellen over de aardewerkfabrieken in Maastricht zoals Petrus Regout, Sfinx, 
Societe Ceramique, Mosa. Iedereen kent wel het Boerenbontservies. In 1836 
werd daar begonnen met de productie van aardewerk en later porselein voor 
huishoudelijk gebruik, vazen en ook beelden. We hoorden over de soms zware 
arbeidsomstandigheden. We hoorden ook hoe blij de fam. Meershoek was als ze 
weer een heel apart stuk hadden gevonden op beurzen en rommelmarkten. Ze 
huppelden dan naar huis met de nieuw aanwinst. Hoe mooi!!
Verschillende leden hadden iets van Maastrichts Aardewerk meegenomen en dit 
werd allemaal bekeken en beoordeeld. Willem en Anke konden ons vertellen in 
welk jaar iets gemaakt was en gaven het een waarde mee. Ook mochten ze nog 2 
wandborden aan hun verzameling toevoegen omdat die anders naar de kringloop 
zouden gaan. Vanzelfsprekend waren ze hier heel blij mee.

Onze volgende avond is op 24 september en dan komt notaris Kok uit Tiel ons 
wegwijs maken in het levenstestament. Dit is iets anders dan een testament bij 
overlijden en notaris Kok gaat ons vertellen wat er allemaal in een levenstestament 
geregeld kan worden.

De avond in oktober zijn wij te gast bij vrouwenvereniging Maranatha. Wat deze 
avond ons brengt is een verrassing.

Wat gaan we nog meer doen?????
Nordic Walking Wanneer? Op maandagmiddag.
Info: Annemiek Oppedijk van Veen, tel. 651653.
Leeskring : met een groep een boek kiezen, lezen en bespreken. 

Wilt U ook eens onze gast zijn?? Van harte welkom. Onze afdelingsavonden zijn op de 
laatste maandag van de maand in de Torenhof. We beginnen om 19.30 uur.
Op neerijnen.live staan verslagen en foto’s van onze avonden.

Hartelijke groet, 
Lien de Jong, (661678), Gerrie van Lit ( 651508), Jenny Scheurwater (846183)
Betty van Zijderveld (652018 ), Hermien Hooijer (651892).

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert
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GELEGENHEIDSKOOR
We weten dat er in onze dorpen Ophemert en Zennwijnen en omgeving veel muzikaal 
talent is!

Graag willen we bij bijzondere gelegenheden aan jubileum , herdenkingen of diensten 
wat extra’s toevoegen in de vorm van zang of andere muzikale bijdrage in de St. 
Maartens kerk te Ophemert.

Bent U in de gelegenheid om medewerking te verlenen, dan horen we dat graag van U!!!
Het programma is nog niet helemaal rond, maar gedacht wordt o.a. 15 sept. a.s. en 
de laatste zondag van november a.s., waarop de overledenen worden herdacht, kort 
geleden, ook al is het langer geleden, zij blijven altijd in ons hart, en gedachten.

Voor meer informatie neem dan contact op met:
Alberty van Bommel tel. 0610051881 /
Tonny Vermeulen tel. 0344 651264

Nog één keer fit.
Al diverse keren is via dit medium uw aandacht gevraagd voor een initiatief dat zowel 
de fysieke gesteldheid als uw sociale contacten op een hoger niveau kan brengen. Na 
elke oproep breidt de groep weer iets uit derhalve vraag ik nogmaals uw aandacht voor 
dit initiatief. Was het in beginsel de bedoeling om echt aan de conditie te gaan werken 
is het initiatief inmiddels verworden tot een gezellig groep sporters die in principe 
op dinsdag een avondwandeling maken van om en na bij de 8 KM (Max. 2 uur) en op 
donderdagavond een fietstocht maken van om en nabij de 25KM (Max. 2 uur), in het 
weekend wordt sporadisch een langere fietstocht gemaakt over een grotere afstand. 
Indien gewenst kan de wandelroute zo worden aangepast dat de beginnende/tragere 
loper een iets kortere afstand hoeft te overbruggen maar toch een deel van de route 
samen loopt met de overige lopers, echter u zal nooit alleen op pad worden gestuurd, 
mede uit het oogpunt van veiligheid. Van origine zou het voor de leeftijdscategorie 50-
70 zijn maar ook dat is inmiddels losgelaten en eenieder die zich geroepen voelt om aan 
één of beide activiteiten deel te nemen is van harte welkom. Helaas zal het de komende 
maanden wat slechter weer gaan worden en ook vroeger donker maar aan alternatieven 
wordt gedacht dus laat u zich hierdoor niet afschrikken. Momenteel bestaat de groep uit 
6 vaste deelnemers en regelmatig wordt de groep versterkt door “gasten”. Dus heeft u 
zin in een beetje beweging en het leggen van sociale contacten met gezellige inwoners 
van uw dorp meld u dan aan, het is geheel gratis en ongedwongen. Mede namens de 
andere “leden” van de groep verwelkomen we u graag.

Aanmelden kan via 0344-607519
Mvgr. Paul Neufeglise, Reinier van Haeftenlaan 12.
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Het Slingerbos
Realisatie Speeltuin ’t Slingerbos weer wat stapjes dichterbij.
De kinderen van ons mooie dorp kunnen bijna niet meer wachten! Wanneer zal 
speeltuin ’t Slingerbos eindelijk worden aangelegd, zodat ze lekker buiten kunnen 
spelen? Aan het bestuur van onze vereniging zal het niet liggen. Wij werken hard om 
voldoende startkapitaal bij elkaar te krijgen om met de aanleg te kunnen beginnen. 
Dat moment is de afgelopen tijd weer een paar stapjes dichterbij gekomen door 
een donatie van verschillende bedrijven uit het dorp, en van ver daarbuiten. 
Ledenraadslid Jan Meijers maakte daarvoor graag een bedrag vrij vanuit het 
coöperatiefonds van de bank. Onlangs bood Jan Meijers namens de Rabobank West 
Betuwe ons een symbolische cheque aan. De vereniging heeft nog meer financiële 
steun nodig voordat de schop in de grond kan. We zijn bijna bij ons streefbedrag van 
10.000 euro voor een goede start. Wie draagt de kinderen van Ophemert een warm 
hart toe, en levert de laatste paar bijdragen?

Onlangs is ook bekend geworden dat de belastingdienst onze vereniging het ANBI-
certificaat heeft gegeven. Dit maakt dat schenken aan onze vereniging zowel voor 
particulieren als bedrijven goedkoper is: donaties zijn belastingaftrekbaar! Kijk voor 
meer informatie op http://svslingerbos.bentrein.com en bezorg de kinderen van 
Ophemert een gezonde en veilige speelplek! Of neem contact op via svslingerbos@
gmail.com. 
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ZOMER –VOORBIJ

GELUKKIG zou ik bijna zeggen, wat ik vooral aan ouderen niet hoef uit te leggen !
Veel jongeren zullen ervan hebben genoten ,
maar ik was pas blij toen het eenmaal flink had gegoten!
Naar die regen zaten toch heel velen wel te smachten ,
maar we moesten wel heel lang op die verfrissende regenbui wachten!

Mijn planten waren me dankbaar voor ‘s ochtends en soms ook ‘s avonds een waterstraal
Daarom leven ze nu ook nog allemaal!
Ik heb mijn uiterste best gedaan , vandaar dat ze er allen prachtig bij staan .
Nee, zo’n zomer als deze was er nog nooit tevoren,
DAT konden we naderhand van de weerdeskundigen horen.
 
zó veel hittegolven achter elkaar , gebeurde in geen 300 jaar!
Zelfs voorspellen ze nu dat dat in volgende jaren ook gaat gebeuren ,
nou ja daarover nu nog maar niet treuren .
Eerst komt straks de herfst met de prachtigste kleuren !

In deze herfstmaand komt er voor mij ook weer een jaartje bij
dat wordt dan mijn 88ste , want de 14de is het “jaarwisseling” voor mij !
Pansjo wordt op 21 september ook al 8 jaar oud,
wat dan toevallig een leuk 3 x 8 = 888 getal inhoudt.
Even opgezocht op de computer en... weer wat geleerd en gekopiëerd:
 
Onderstaande tekst is dus niet van mij, maar “plakte” ik er even uit Google bij. 
Of de redactie het zal plaatsen weet ik nu niet, maar pas als iedereen dit Krantje ziet!
 
“Dus wanneer je 888 ziet, laat het Universum je weten dat het tijd is om te oogsten,
wat je hebt geplant door je keuzes. Dit betekent, dat elk woord dat je sprak
en elke stap die je zette, je vandaag in de richting van je leven leidde.
Dit omvat wat je hebt gelezen, wat je hebt bekeken en waarnaar je hebt geluisterd,
wat je hebt geleerd, met wie je je tijd hebt doorgebracht en waarin je hebt geïnversteerd. Al je 
vroegere keuzes hebben invloed gehad op wie je tot nu toe bent geworden en wat je hebt of 
zult hebben. ”
 
Iedereen een hele fijne kleurrijke herfsttijd toegewenst !

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Op vrijdag 7 september wordt de landelijke Open Monumenten Klassendag gehouden. 
Dit jaar bezoeken de groepen 5, 6, 7 en/of 8 van negen scholen uit de gemeente 
Neerijnen een monument. De scholen konden kiezen voor een bezoek aan Kasteel 
Waardenburg, de Poldermolen in Waardenburg, de Eendenkooi in Waardenburg, de 
Dikke Toren in Varik, de Poldermolen in Ophemert en de Kerk in Heesselt. 
Op 6, 7 en 14 september bezoeken ongeveer 340 kinderen de monumenten. Zij krijgen 
rondleidingen van de monumenteneigenaren. Ook ontvangen ze een appeltje en wat 
drinken. De Klassendag is georganiseerd door de combinatiefunctionarissen Kunst en 
Cultuur van Welzijn West Betuwe. 

De Open Monumenten Klassendag is een onderdeel van de Open Monumentendag, 
dat het eerste weekend van september plaats vindt. Door heel het land openen 
verschillende monumenten haar deuren op 8 en 9 september. Voor de bezoeker dé kans 
om een plekken aan te doen waar je normaal niet zo snel komt. 

Meer informatie: Els de Vries 0418-652371

Neerijnense basisschoolkinderen
  bezoeken monumenten

Als U dit bericht leest,zijn we de eerste plannen voor de kerstmarkt al aan het uitwerken.
Noteer alvast in Uw agenda:vrijdag 7 december kerstmarkt in de Torenhof.
In het volgende Hemers krantje leest U meer over kerstmarkt.
U kunt ook weer bruikbare kerstspullen afgeven ,iedere zaterdagmorgen,
in het schuurtje bij de Torenhof van 11-12 uur.

Namens de kerstmarktcie

Kerstmarkt 2018
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Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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De zomervakantie is weer achter de rug, we zijn weer met frisse 
zin begonnen aan een nieuw muziekseizoen.

Bij het verschijnen van dit krantje is onze barbecue achter de rug als gezamenlijke 
startviering. Het zal vast en zeker erg gezellig zijn geweest!

Als we terugblikken op het vorige krantje zijn er jammer genoeg 2 geplande activitei-
ten helaas niet doorgegaan.
De eerste is de vossenspeurtocht voor de jeugdleden, hiervoor waren niet voldoende 
aanmeldingen. Nu was dit ook net voor het begin van de zomervakantie en had men al 
wat anders gepland staan. We zullen het zeker nog een keer proberen!
Als tweede zijn de zomerconcertjes niet doorgegaan omdat een paar leden uit de 
achterhoede, het zgn. zware werk, niet konden. Helaas zijn we als kleine vereniging 
hier heel kwetsbaar in. Hopelijk zijn er geen inwoners voor niets naar de aangegeven 
plaatsen gekomen. We hopen dit zo snel als mogelijk alsnog een keer te doen, houd 
onze Facebookpagina daarvoor in de gaten!

Het optreden bij de Kasteeldienst en de samenwerking van Bert van de Brink was ont-
zettend leuk, er waren dan ook veel mensen aanwezig die dag!
Nu gaan we weer gezellig repeteren en voorbereidingen treffen voor het najaar/win-
ter met daarin de optredens voor Sinterklaas en Kerst. Ook denken we al na over het 
thema voor ons jaarlijks concert in maart/april 2019.

Zoals al gezegd zijn we vrij kwetsbaar als kleine vereniging omdat we optredens moe-
ten afzeggen als er leden andere verplichtingen hebben. Nieuwe leden zijn dus nog 
steeds van harte welkom, vooral op de Bes Bas, Hoorn, Bariton(sax), klarinet en bij de 
slagwerkgroep.
Heb je interesse, neem dan contact op met één van de bestuursleden en informeer 
ook zeker naar onze mogelijkheden voor muzieklessen! Eerst komen kijken of een paar 
keer meedoen kan uiteraard op dinsdagavond voor de slagwerkgroep en woensdag-
avond voor de harmonie.

Muzikale groet aan iedereen!

Nieuws van EUPHONIA
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ter met daarin de optredens voor Sinterklaas en Kerst. Ook denken we al na over het 
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Nieuws van EUPHONIA
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Geslaagde 4e editie van de CWF Cycling Ride en Walking For Life
Zondag 26 augustus hadden we als CWF Cycling Team het laatste evenement in het 
kader van ons actiejaar voor Alp d’HuZes. Na een zomer lang mooi weer was het 
spannend of die zon er tijdens de toertocht ook nog zou zijn. De zaterdag ervoor 
hebben we in de stromende regen de pijlen voor de routes opgehangen, dat beloofde 
niet veel goeds. Niets was minder waar want op zondagmorgen scheen de stralende zon 
ons tegemoet en vanaf 8.00 uur kwamen er van alle kanten wielrenners aanrijden. Het 
aantal fietsers lag ruim boven de 200 en er was ook een behoorlijke deelname aan de 
wandeltochten. Starten en finishen bij het Dijkhuis geeft een gezellige sfeer en menig 
deelnemer bleef na afloop nog even gezellig napraten op het terras aan de dijk. Het is 
zowel sportief als financieel gezien een geslaagd evenement, de netto opbrengst voor 
Alp d’HuZes bedraagt € 2.400,--. Dit bedrag komt uit het inschrijfgeld van de deelnemers 
en van de verkoop van koffie met appelgebak bij het rustpunt op camping de Kooise.

Voor CWF Cycling Team stond 2018 in het teken van Alp d’HuZes, vijf jaar nadat we 
Mariëtte los hebben moeten laten als gevolg van de ziekte kanker. Met z’n allen hebben 
we de schouders er weer onder gezet en vanuit verschillende acties hebben we dik € 
20.000,-- bijeen weten te brengen, dat is een indrukwekkend bedrag als je beseft dat 
dit voornamelijk uit ons dorp is gekomen. Opgeven is geen optie en het blijft helaas 
noodzakelijk om vanuit de gemeenschap geld bijeen te brengen inde strijd tegen 
kanker. Er worden stappen gemaakt en de kansen op genezing nemen toe, maar we zijn 
er nog lang niet.

CWF Cycling Team blijft fietsen de komende tijd, er zijn nog geen concrete plannen voor 
volgend jaar dus u bent even van onze stalking verlost. Wederom dank voor alle steun 
en support van afgelopen jaar. 

CWF Cycling Ride en Walking For life
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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  ]
- 25 -

Hallo, ik ben Max, een bruine labrador. Samen met mijn vriendjes 
ben ik op zoek naar nogmeer speelkameraadjes met blije baasjes. 
Op een veldje dat is omheind (met draaihekken voor de grasmaaier) 
kunnen wij lekker dollen met elkaar en onze tweevoeters kunnen de 
laatste nieuwtjes uitwisselen.

Begint jullie staart ook al te kwispelen bij het idee??
We zoeken andere belangstellenden die mee willen denken over een afzetting/
inrichting van een speelveldje dat door de gemeente beschikbaarwordt gesteld. De 
gemeente is enthousiast over het idee en verleent hun medewerking.

Heb je interesse en wil je er meer overweten, laat je baasje dan even reageren op 
gerriesebrechts@gmailcom of nathalievanheun@gmail.com Op 4oktober is er een 
bijeenkomstin Huis Op Hemert van 20.00 tot 21.00 uur. Stuur je baasje daar naar toe om 
over de mogelijkheid van een hondenspeelveld te brainstormen!

Poot vanMax

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

Wim Harlaar HypotheekHuys bv

- 27 -

AL VAST VOOR UW AGENDA.
MAARTENSKERK OPHEMERT
11 november 2018 vanaf 14:30 uur

IEDER VAN HARTE WELKOM
BEKENDE MUSICI LEVEREN EEN BIJDRAGE AAN DE
MUZIKALE ZONDAGMIDDAG

Marjan Fey Dirigent, pianist, organist
Bert van den Brink Pianist, organist, fluitist
Divers aanstormend talent

PRESENTATIE DOOR KEES KRUITWAGE (OPHEMERT)
Uitnodiging aan een ieder om te komen genieten van
mooie muziek, ons gerestaureerde orgel en de
nieuwe vleugel (die we in bruikleen hebben
gekregen). Het wordt een middag vol met muzikale
ontspanning! Ook is er een tentoonstelling van
schilderstukken van de aquarelclub (o.l.v. Jan Hento).

In de pauze is er koffie en thee met wat lekkers. Na
afloop is er gelegenheid om na te praten met een
drankje in het koor (tegen een kleine vergoeding).

Toegang: 5 euro; kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Vrijwillige donaties zijn van harte welkom.

Namens het concert team.
Voor meer informatie neem dan contact op met:
Henk de Lange tel. 0344 652133 en
Tonny Vermeulen 0344 651264.

ZONDAGMIDDAG
  “MUZIEK MET ONTMOETING”
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Hallo allemaal!!!
Wat hebben we gedaan?

Woensdag 6 juni Spelletjesmiddag
Het was voor iedereen een spetterende 
spelletjesmiddag. We hadden heerlijk weer, 
waardoor de buikschuifbaan zeker van te pas kwam! Ook was er een stormbaan die 
de kinderen konden afleggen. Iedereen ging naar huis met een mooie Jeugdsoos pet! 
Kortom: een geslaagde spelletjesmiddag!

 

Wat gaan we de komende tijd doen?
Allereerst staat de bingo van 7 september op de agenda. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen! 

Vrijdag 26 oktober Halloween 
Zoals elk jaar organiseren we een leuke Halloweenoptocht! Zorg allemaal dat je er 
hartstikke eng uit ziet. Ook mag iedereen zijn huis weer versieren, want het mooiste huis 
krijgt een prijs! 

Vrijdag 30 november Sinterklaas
Zoals jullie al op de Facebook van de Jeugdsoos hebben kunnen lezen: we hebben met 
Sinterklaas gebeld! Hij en zijn Pieten komen vrijdag 30 november naar Ophemert toe! 
Zet het dus in je agenda!

Facebook
We worden steeds actiever op Facebook en proberen zoveel mogelijk berichtjes te 
plaatsen. Om meer mensen te kunnen bereiken vragen wij jullie vriendelijk om onze 
berichten af en toe te delen. Alvast bedankt! 

Heeft 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.com of volg ons op 
facebook!

Voor vragen kun je terecht bij Anita, Bianca, Juul & Frances
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Beste Hemersè,

Hier alweer het vijfde verslagje wat we mogen schrijven
aan jullie. Wederom zullen we een korte terug blik geven
van wat allemaal gedaan hebben afgelopen tijd, 

We hebben met zijn alle weer kunnen smullen van de overheerlijke paling. 

Kregen we Flipje op wielen op de koffie 20 fanatieke scootmobielers hebben koffie met 
gebak op.

Heeft de AGO hun jaarlijkse uitvoering van de streetdance gehouden.

We hebben het biljart seizoen afgesloten met een gezellige BBQ.

De dames van de haak en brei club hebben genoten van een High Thee als afsluiting 
voor de zomer.

En de ouderen van Ophemert hebben de avondvierdaagse met de rollator volbracht. 

Hebben we groot onderhoud aan de vloeren gedaan man wat blinken ze weer.

We hebben de eer gehad om weer een aantal feesten voor dorpsbewoners te mogen 
organiseren.

Dat we een kinderdisco gehad hebben waar veel kinderen plezier hebben gehad.
en de ouders konden hun vakantie ervaringen uitwisselen.

Maar wat gaan we weer allemaal doen de komende maanden, 
Biljart competitie is weer begonnen en we hebbend dit seizoen drie teams die mee 
spelen met competitie wedstrijden, 

Het klaverjas seizoen begint ook 14-09 weer kom gerust eens kijken.

De aquarel club begint weer een nieuw creatief seizoen. De aquarellen van de vorige 
cursus hangen in Huis op Hemert kom de mooie werken eens bewonderen.

Café met we gaan weer gezellig een aantal avonden spelletjes doen kom eens voor die 
kijkbuis vandaan en doe lekker mee.

28-09 organiseren we weer de foute bingo met als thema après ski.

06-10 hebben we weer een herfst fair er zijn nog een paar stands vrij dus als je wat wil 
verkopen of promoten neem dan contact met ons op. 

Beheerster HoH
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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
 
20 september - 18 oktober - 15 november - 20 december  

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

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2018

De dames van Stamp Event gaan het 10è knutsel jubileum bij ons vieren op 13-10-2018.

24-10 gaan we met kinderen een gezellige knutsel middag houden.
07-11 dan zullen de dames de mouwen weer opstropen om voor vele pannenkoeken te 
bakken.

Zoals jullie lezen gaan we een drukke herfst in,

Verder willen we iedereen die op Huis op Hemert heeft gestemd voor de koningsdag 
bedanken we zijn erg blij dat er zoveel voor ons hebben gestemd. 
We gaan dan ook in gesprek met elkaar om de mogelijk heden te verkennen.

Vind je het leuk om met een van de activiteiten mee te doen of wil je zelf iets leuks 
organiseren loop dan eens binnen of neem contact op met de beheerder.

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

Beheerster HoH - vervolg
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De regelmatige gebruikers van het wandelpad tussen Beuningen en de Dreef zullen 
mogelijk opgemerkt hebben dat het pad sinds het voorjaar al weer 2x is “verstevigd” 
is met extra houtsnippers. Helaas is periodiek onderhoud noodzakelijk omdat de 
houtsnippers verteren en m.n door het lopen en fietsen verspreid worden over een 
groter oppervlak. FLORA NOVA Ophemert heeft ons tot nu toe diverse keren prima 
kunnen ondersteunen door het belangeloos ter beschikking stellen van houtsnippers, 
nogmaals onze dank hiervoor, echter deze voorraad heeft voor dit jaar zijn einde 
bereikt. Het zou mooi zijn indien we voor de herfst/winter nog éénmaal het pad kunnen 
verstevigen zodat iedereen met normaal schoeisel het pad kan bewandelen, derhalve 
zijn we op zoek naar iemand die nog houtsnippers in voorraad heeft of een adres 
weet waar deze belangeloos kunnen worden opgehaald. Om het pad te verstevigen 
is ongeveer een volume van vijf m3 benodigd (dat is een flinke aanhanger vol). Mocht 
er echter een grotere hoeveelheid ter beschikking zijn dan zou ook een pad (van de 
Dreef naar “de Laantjes”) langs de heg van het kasteel verstevigd kunnen worden zodat 
na regenval ook vanaf de Dreef “de Laantjes” achter het kasteel op een normale wijze 
bereikt kunnen worden zonder dat het hele grasveld in de boomgaard kapot wordt 
gelopen. Hierbij zou het fijn zijn indien er een extra paar vrijwilligers dit werk zouden 
kunnen ondersteunen. Echter de prioriteit ligt nu nog bij het verstevigen van het pad 
tussen Beuningen en de Dreef, mocht u houtsnippers ter beschikking kunnen stellen of 
weet u een adres waar deze kunnen worden opgehaald dan verzoeken wij u contact op 
te nemen met 06-40750840. 
Bij voorbaat dank mede namens de gebruikers van het pad.

Mvgr. De vrijwilligers.

Verstevigen wandelpad
 tussen Beuningen en de Dreef.
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weet u een adres waar deze kunnen worden opgehaald dan verzoeken wij u contact op 
te nemen met 06-40750840. 
Bij voorbaat dank mede namens de gebruikers van het pad.

Mvgr. De vrijwilligers.

Verstevigen wandelpad
 tussen Beuningen en de Dreef.
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Inmiddels zijn de eerste lessen van het seizoen weer van 
start gegaan. Bij alle groepen is er nog plaats, dus als 
je zin hebt, kom eens langs en maak gebruik van de 3 
proeflessen!!

Op 10 september j.l. is de ledenvergadering geweest. In de volgende uitgave hopen 
we het nieuwe bestuur aan u voor te kunnen stellen.

Peuter- en kleuter gym groep
We willen van start gaan met een peuter- kleuter gym groep. De peuter- 
kleuter gym groep is geschikt voor peuters vanaf 1,5 jaar. Wanneer er 
genoeg aanmeldingen zijn, kunnen we kijken naar een geschikte dag en 
tijdstip.

Streetdance
Ben jij 16+ en heb je zin om te dansen? Geef je dan op voor de 
streetdancegroep op vrijdagavond van 18.30 – 19.30. Bij genoeg 
aanmeldingen kunnen we deze groep van start laten gaan!

Voor beide groepen kun je jezelf of je kind opgeven via info@agosport.nl, ook voor 
vragen kun je een mailtje sturen.

Lestijden:
Maandag 19.30 – 20.30  Badminton
Dinsdag  15.30 – 16.30  Sport & Fun t/m 9 jaar
  16.30 – 17.30  Sport & Fun vanaf 10 jaar
Woensdag 20.00 – 21.00  Ladies Fit
Vrijdag  15.30 – 16.30  Streetdance (D-Dream)
  16.30 – 17.30  Streetdance (A-Wish)
  17.30 – 18.30  Streetdance (B-great)

Penningmeester: Karin Tjonk  telefoon: 605759

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Start van het seizoen
Het seizoen is al weer even bezig er wordt druk gevoetbald met dit 
seizoen 4 senioren elftallen en 8 jeugdteams. Kom gerust eens kijken
bij een training. Het actuele trainingsoverzicht staat op de site.

Grasmat
Dankzij de enorme inzet van Hans Helderton, Herman Perlo & 
John van Voorst zijn de velden weer in top conditie! Hans, Herman & John zijn iedere 
dag bezig geweest om de velden oa te beregenen waar-door er dit seizoen weer op 
een mooie grasmat gespeeld kan worden. Bedankt!

Barvrijwilligers
Zoals jullie weten, hebben Arie en Anita na vele jaren besloten om hun 
kantinewerkzaamheden grotendeels neer te leggen. We zijn ze erg dankbaar, en aan 
het bestuur de taak om het gat op te vullen. Dit is gelukt in de vorm van een groep 
vrijwilligers die de diensten op zich zullen nemen. Monique en Angelique Stap zullen 
de coördinatie op zich nemen en Anita blijft aanwezig in de vorm van bestuurslid 
Kantine en houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en de schoonmaak. Het zal 
voor iedereen even wennen zijn om andere gezichten achter de bar te zien. Dit geldt 
ook voor de barvrijwilligers zelf. Het zal voor hen soms even zoeken zijn hoe dingen 
werken en waar alles ligt. 

Daarnaast zullen zij ook niet iedereen kennen. Hiervoor vragen wij jullie begrip, want 
we koesteren onze vrijwilligers en hopen dat ze met veel plezier achter de bar willen 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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blijven staan. Via deze weg willen wij de vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet 
en veel succes en plezier toewensen tijdens hun bardiensten!

AH Sportactie
Van 17 september tot en met 25 november organiseert 
Albert Heijn in samenwerking met NOC*NSF weer de 
AH Sportactie. Klanten van Albert Heijn kunnen vanaf 
4 september drie weken lang sparen om gratis mee te 
sporten bij verenigingen die zich hebben aangesloten 
bij de actie. Ook VV Ophemert doet mee, want dit is 
niet alleen een goed en gezond initiatief maar ook een 
kans voor nieuwe leden om zich in te schrijven bij onze 
club. Ken je mensen in jouw omgeving die interesse 
hebben om een keertje te voetballen? Verwijs ze door naar de AH Sportactie! 
Daarnaast doen we, na overleg, niet al te moeilijk over een keertje meetrainen, ook 
zonder AH Sportactie.

Nieuwe trainer
Mark de Beijer, onze nieuwe hoofdtrainer, is inmiddels alweer een aantal weken 
begonnen aan zijn missie om één hecht eerste team te smeden van onze senioren 
selectie. Zowel het team als hijzelf heeft er een goed gevoel bij. De komende weken 
staan nog in het teken van uitproberen, jongens op verschillende posities een kans 
geven en mensen binnen de vereniging te leren kennen. Houdt het schema in de 
gaten en kom een keertje langs op dinsdag- of donderdagavond of zondagmiddag 
om kennis te maken met Mark en de selectie aan het werk te zien. Grote kans dat de 
kantine ook open is. Tot snel!

Ledenadministratie
De ledenadministratie is vanaf nu voor al je vragen/ aanmeldingen/ uitschrijvingen te 
bereiken via ledenadministratie@vvophemert.nl.

Agenda
Maandag 10 september – Voorronde Pannavoetbal voor alle kinderen van groep 3 
t/m 8 ism Welzijn West Betuwe.

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

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -



- 41 -

blijven staan. Via deze weg willen wij de vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet 
en veel succes en plezier toewensen tijdens hun bardiensten!

AH Sportactie
Van 17 september tot en met 25 november organiseert 
Albert Heijn in samenwerking met NOC*NSF weer de 
AH Sportactie. Klanten van Albert Heijn kunnen vanaf 
4 september drie weken lang sparen om gratis mee te 
sporten bij verenigingen die zich hebben aangesloten 
bij de actie. Ook VV Ophemert doet mee, want dit is 
niet alleen een goed en gezond initiatief maar ook een 
kans voor nieuwe leden om zich in te schrijven bij onze 
club. Ken je mensen in jouw omgeving die interesse 
hebben om een keertje te voetballen? Verwijs ze door naar de AH Sportactie! 
Daarnaast doen we, na overleg, niet al te moeilijk over een keertje meetrainen, ook 
zonder AH Sportactie.

Nieuwe trainer
Mark de Beijer, onze nieuwe hoofdtrainer, is inmiddels alweer een aantal weken 
begonnen aan zijn missie om één hecht eerste team te smeden van onze senioren 
selectie. Zowel het team als hijzelf heeft er een goed gevoel bij. De komende weken 
staan nog in het teken van uitproberen, jongens op verschillende posities een kans 
geven en mensen binnen de vereniging te leren kennen. Houdt het schema in de 
gaten en kom een keertje langs op dinsdag- of donderdagavond of zondagmiddag 
om kennis te maken met Mark en de selectie aan het werk te zien. Grote kans dat de 
kantine ook open is. Tot snel!

Ledenadministratie
De ledenadministratie is vanaf nu voor al je vragen/ aanmeldingen/ uitschrijvingen te 
bereiken via ledenadministratie@vvophemert.nl.

Agenda
Maandag 10 september – Voorronde Pannavoetbal voor alle kinderen van groep 3 
t/m 8 ism Welzijn West Betuwe.

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

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -



- 43 -

Wij verzamelen oud ijzer en andere metalen (koper, messing, aluminium, blikken) voor 
onze corsoclub. Oude pannen, conservenblikken, droogmolens, hekwerk, metalen auto 
onderdelen wasmachine wasdroger kortom alles wat van metaal is kunt u brengen. 
Alleen GEEN koelkasten en diepvriezers, deze kunnen wij ook niet kwijt.

wij zouden heel blij zijn als u met ons mee wilt verzamelen. U kunt het inleveren achter 
de corsohal aan de Bommelsestraat 4a te Varik op maandag- t/m donderdagavond van 
19:00 uur tot 22:00 uur en zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 16:00 uur.

Ook kunt u ons bellen (06-28878495) of een mail sturen 
(fruitcorso-neerijnen@kpnmail nl) als u het opgehaald wilt hebben.

Corsowagen Neerijnen
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Deadline voor uitgave 6 van 2018 is: 11 november 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
Beste verenigingen & dorpsgenoten,

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

Hartelijke groet,
De redactie 
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Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

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

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

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl
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Beleef het aan de Waal

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

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

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

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



‘t Hèmers Krantje

Nr 5, september 2018

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


