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Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

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

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

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

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 Ben van Geene
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Monique Stap
Vrouwen van Nu Ria Vermeulen
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

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

Data 2016:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave verschijningsdatum aanleverdatum materiaal
1 28 januari 8-9-10 januari
2 10 maart 19-20-21 februari
3 21 april 1-2-3 april
4 30 juni 10-11-12 juni
5 15 september 26/27/28 augustus
6 24 november 4-5-6 november

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

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt

- 5 -

Natuurlijk evenwicht

Het valt me op dat we hier dichter met de natuur meeleven. 
Dat vind ik verrassend, omdat ik eerder niet het gevoel 
had dat we dat niet deden. De tuin is groter en het 
moestuinieren is nieuw. Dat zal zeker verschil maken. Op de 
een of andere manier merken we hier minder controle over 
natuurverschijnselen te hebben dan dat we dachten toen we in het Westen van het 
land woonden. 

De mollen graven hier van alle kanten de tuin in en om. Inmiddels hebben we naast 
de nadelen, grote hopen en lelijke plekken in het gras, verzakken van de bestrating, 
ook voordelen ontdekt. Volgens ons graven ze ’s nachts de moestuin in en eten er 
de slakken van de sla, biet, kool en courgette. Mensen uit het dorp klagen over de 
hoeveelheid slakken. Dan kan ik tenminste blij zijn met de mollen, al valt dat niet 
steeds mee eerlijk gezegd.

Zo hebben we eind van de zomer een paar weken langpootmuggen tegen de 
buitenmuren. Heel veel en elke dag weer. Na een paar dagen huppen er kwikstaartjes 
door de tuin, van die leuke grijs-wit-zwarte vogeltjes met een lange staart die 
tijdens het lopen op en neer wippen. En wat blijkt? Zij zijn gek op langpootmuggen. 
Dag in dag uit huppen ze om het huis, tegen de ramen en pikken een voor een 
de muggen op. Doordat ze zo dicht tegen de ramen aan zitten, leer ik dat het 
steeds hetzelfde groepje is. Er is er een met een mank rechter pootje, een met een 
frommelig kapseltje, eentje die een perfect strakke tekening van veren heeft. Na een 
paar weken zijn de muggen “op” en zijn de vogels ook weg. Jammer, want ik hou erg 
van deze parmantige vogeltjes. En fijn dat ze ervoor hebben gezorgd dat er minder 
langpootmuggen als emelten straks ons gras gaan vernielen.

Hadden we vorig jaar een heel vroeg voorjaar, waardoor we al meteen achterliepen 
met de moestuin, hebben we dit jaar een laat voorjaar met heel lang nog koude 
nachten. De zaden ontkiemen zo langzaam en het duurt eindeloos voordat de 
kiemplantjes gaan groeien. Vorig jaar hebben we bijna niet hoeven sproeien. Steeds 
als het droog werd, viel er weer een mals buitje. Dit jaar is het juist zolang droog dat 
zelfs de bomen en het gras er last van hebben. Waren we vorig jaar veel tijd zoet met 
onkruid wieden, dit jaar zijn we veel bezig met water geven. Bijna geen onkruid.

Lijkt de zomer begin september ineens afgelopen en lijkt de herfst nu in november 
nog niet echt begonnen te zijn. Steeds beter leren we ons te schikken naar hoe het 
dit keer gaat. We blijven er steeds rustiger onder. Het gaat zoals het gaat. Dat is wat 
we altijd zo bewonderen in boerenmensen. Zij bewegen mee met dat wat we niet 
veranderen kunnen. En dat is bijzonder levenswijs.

Een hele fijne eindejaarstijd gewenst,
Kniertje 

Belevenissen van een nieuwkomer



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt

- 5 -

Natuurlijk evenwicht

Het valt me op dat we hier dichter met de natuur meeleven. 
Dat vind ik verrassend, omdat ik eerder niet het gevoel 
had dat we dat niet deden. De tuin is groter en het 
moestuinieren is nieuw. Dat zal zeker verschil maken. Op de 
een of andere manier merken we hier minder controle over 
natuurverschijnselen te hebben dan dat we dachten toen we in het Westen van het 
land woonden. 

De mollen graven hier van alle kanten de tuin in en om. Inmiddels hebben we naast 
de nadelen, grote hopen en lelijke plekken in het gras, verzakken van de bestrating, 
ook voordelen ontdekt. Volgens ons graven ze ’s nachts de moestuin in en eten er 
de slakken van de sla, biet, kool en courgette. Mensen uit het dorp klagen over de 
hoeveelheid slakken. Dan kan ik tenminste blij zijn met de mollen, al valt dat niet 
steeds mee eerlijk gezegd.

Zo hebben we eind van de zomer een paar weken langpootmuggen tegen de 
buitenmuren. Heel veel en elke dag weer. Na een paar dagen huppen er kwikstaartjes 
door de tuin, van die leuke grijs-wit-zwarte vogeltjes met een lange staart die 
tijdens het lopen op en neer wippen. En wat blijkt? Zij zijn gek op langpootmuggen. 
Dag in dag uit huppen ze om het huis, tegen de ramen en pikken een voor een 
de muggen op. Doordat ze zo dicht tegen de ramen aan zitten, leer ik dat het 
steeds hetzelfde groepje is. Er is er een met een mank rechter pootje, een met een 
frommelig kapseltje, eentje die een perfect strakke tekening van veren heeft. Na een 
paar weken zijn de muggen “op” en zijn de vogels ook weg. Jammer, want ik hou erg 
van deze parmantige vogeltjes. En fijn dat ze ervoor hebben gezorgd dat er minder 
langpootmuggen als emelten straks ons gras gaan vernielen.

Hadden we vorig jaar een heel vroeg voorjaar, waardoor we al meteen achterliepen 
met de moestuin, hebben we dit jaar een laat voorjaar met heel lang nog koude 
nachten. De zaden ontkiemen zo langzaam en het duurt eindeloos voordat de 
kiemplantjes gaan groeien. Vorig jaar hebben we bijna niet hoeven sproeien. Steeds 
als het droog werd, viel er weer een mals buitje. Dit jaar is het juist zolang droog dat 
zelfs de bomen en het gras er last van hebben. Waren we vorig jaar veel tijd zoet met 
onkruid wieden, dit jaar zijn we veel bezig met water geven. Bijna geen onkruid.

Lijkt de zomer begin september ineens afgelopen en lijkt de herfst nu in november 
nog niet echt begonnen te zijn. Steeds beter leren we ons te schikken naar hoe het 
dit keer gaat. We blijven er steeds rustiger onder. Het gaat zoals het gaat. Dat is wat 
we altijd zo bewonderen in boerenmensen. Zij bewegen mee met dat wat we niet 
veranderen kunnen. En dat is bijzonder levenswijs.

Een hele fijne eindejaarstijd gewenst,
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
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Hallo allemaal!!!

Nog even en het is kerstvakantie…. hebben jullie er ook zo’n zin in?
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

Zaterdag 31 oktober Trick or treath
Onverwacht en eigenlijk veel te kort dag, kwam bij ons het verzoek binnen om dit 
te organiseren. In een week tijd werd alles geregeld, materialen gekocht, briefjes 
uitgedeeld, straten versierd en geflyerd. Maar het was een succes! 

Heel hartelijk bedankt!
Vooral omdat zo ontzettend leuk gehoor gegeven was aan onze oproep om dit spel 
mee te spelen. 
We willen dan ook al die mensen bedanken langs de 2 routes (van het Huis op 
Hèmert gezien) links en rechts van de Kapelstraat. 
Veel huizen waren versierd en soms verschenen plotseling de meest enge creaties. 
De 80 kinderen en vele volwassenen hebben een superleuke avond door u gehad!

Vrijdag 27 november Het Grote Sinterklaasfeest
Het feest is net geweest, het verslag volgt in het volgende krantje.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Woensdag 6 januari – Knutselen met Petra
Laat je verrassen en kom meedoen!
Hou de briefjes op school en de mail in de gaten. De Jeugdsoos Ophemert is 
tegenwoordig ook op www.ophemert.nl te vinden!

Voor in de agenda:
5 februari   Kinderbingo
4 maart   Dropping
1 april   Verrassing!
Mei   allemaal vrij
1 juni   Sport & Spel 

Opgeven per mail
Woon je in Ophemert (of vlak bij) en zit je niet op school in Ophemert, dan kun je de 
uitnodigingen voor de activiteiten van de Jeugdsoos ook in je mailbox ontvangen.
Stuur een mailtje naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

We wensen iedereen vast een fijne kerstvakantie en een gelukkig Nieuwjaar met 
weer nieuwe Jeugdsoos activiteiten!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Mail ons!
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We zijn weer hard aan het werk om een mooie uitvoering te kunnen te kunnen geven 
op 19 maart, maar we hebben de laatste weken ook niet stil gezeten. We hebben een 
heel gezellig concert gegeven in Vrijthof waar ook oud-inwoners van Ophemert bij 
aanwezig waren. We speelden vooral liedjes uit de tijd van net na de oorlog en dat 
sprak de bewoners zeker aan. Ze klapten en zongen volop mee. Omdat dit zo goed 
bevallen was, gaan we in nog meer bejaardenhuizen optreden om de mensen een 
plezierige avond te geven. Maar eerst moeten we oefenen voor Sinterklaas. Nou 
zult u denken, dat doen ze toch elk jaar, maar we hebben oude liedjes gekregen die 
in een nieuw jasje gestoken zijn. Ze klinken hetzelfde en toch anders. Het zijn nog 
steeds meezingers, maar het tempo is wat moderner. Verder zijn we aan het oefenen 
voor de uitvoering . Daar worden altijd een aantal nieuwe stukken gespeeld en die 
zijn niet altijd even makkelijk. Er zitten ook bekende nummers tussen, bijv. muziek 
van Guus Meeuwis en uit de musical Grease zal er waarschijnlijk ook wat gespeeld 
worden. Misschien spelen we ook mee op de kerstmarkt in Geldermalsen, maar daar 
moet nog wat over afgesproken worden. U ziet het druk,druk,druk.

Ondertussen zijn er afspraken over muziekles op school (na schooltijd) door echte 
muziekdocenten. De kinderen krijgen dan les en kunnen zich daarna als ze dat willen 
aansluiten bij de leerlingengroep van Euphonia. Maar wij zijn er niet alleen voor 
jongeren om zich bij ons aan te sluiten, maar ook ouderen kunnen lid worden. Als u 
altijd al gedroomd hebt van spelen bij de harmonie, kunt u zich ook melden bij ons. 
Wij zijn een gezellige club die graag muziek maakt, maar er wordt ook vaak gelachen. 
Denk er eens over na.

 Het bestuur van Euphonia

Nieuws van EUPHONIA

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

VADERDAGMARKT
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Beste mensen,

Op woensdag 7 oktober was er een lezing over Snip en Snap door Mari Kant. Piet 
Muijzelaar en Willie Walden hebben jaren in de revue gespeeld, o.a. met Corrie 
Brokken. Met Teddy en Henk Scholten hebben ze 5 jaar samen gespeeld. In 1960 
kwamen Snip en Snap voor het eerst op tv. In 1968 kwam André van Duin er ook bij. 
Een heel bekend programma was: de bonte dinsdagavondtrein. Ze hebben heel wat 
versjes te horen gebracht, 40 jaar Snip en Snap. 

4 november: een reisverslag over Costa Rica.
In 2012 maakten Greet en Dick van Toorn een rondreis vol avontuur door alle streken 
van het tropisch Costa Rica (de rijke kust). Dick en zijn vrouw maken al 30 jaar grote 
reizen. Naar Costa Rica vetrokken ze in september. Het was daar toen 30 tot 40 
graden. Ze zijn er 23 dagen geweest. Het eten bestaat uit rijst met bruine bonen, 3 
keer daags als hoofdgerecht. Maar je kunt er van alles bij nemen. Dick kan heel goed 
vertellen. Hij heeft ons allemaal meegenomen naar prachtige plaatsen en vooral 
natuur. Hij liet ook zien dat ze over een hangbrug moesten lopen die 40 meter boven 
de grond hing. De uiteinden van de brug zaten bevestigd in toppen van bomen. Veel 
prachtige bloemen en vogels hebben we gezien, vissen, kaaimannen, krokodillen, 
teveel om op te noemen. Wij zijn echt een middag meegereisd.

Woensdag 2 december, sinterklaasmiddag.
We gaan deze middag kijken of we elkaar herkennen op oude foto’s. 

Wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom in de Torenhof. De 
bijeenkomsten zijn normaal gesproken van 14.30 uur tot 17.00 uur. 
13 januari (de 2de woensdag vd maand) beginnen we in verband met de warme 
maaltijd om 11.00 uur en eindigen we om 16.00 uur.

De hartelijke groeten van,
Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Rika.

60+ SOOS OPHEMERT
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“BELEVING”

Zittend in de laatste stralen van de ondergaande oktoberzon,
mijmer ik over : HOE mijn “nieuwe” leven hier 2 jaar geleden begon.
Op 11 -12- 2013 verhuisde ik naar Tiel
waar het mij in eerste instantie niet echt goed beviel:
Vreemd ; ineens géén afgesloten patio-tuin meer,
maar wél aan weerszijden van mijn achterplaatsje keer op keer
een hand omhoog van een van de buren, die in de rij van 7 ook een woning huren!
Aardig natuurlijk van die mensen, die mij veel woon-plezier toe wensten.
Als welkomst groet stond hier een kerstster van mijn 92 jarige buurvrouw Lien
die ik als eerste kreeg te zien !
Met die plant was ik blij verrast en heb daar heel goed op gepast,
zodat ik die ook ‘t volgende jaar ( 2014 ) aan ‘t bloeien kreeg,
dat bracht heel wat “complimenten “ te weeg.
Ook dit jaar probeer ik haar weer goed te verzorgen ,
zodat ze mij weer rode bladeren en bloemen zal bezorgen.
Daarvoor ondergaat de kerstster een bijzondere “kuur”:
die moet 2 maanden in het donker gezet worden om 5 uur.
Ruud en Loes kan ik soms ‘s maandags (als Pankoekhoek dicht is) verwachten,
die dan al dikwijls iets lekkers mee brachten!
Mijn zus (4 Gravinnen) komt ook graag op visite, om buiten van de zon te genieten!
Buurvrouw Roelie haalt vaak boodschappen voor mij
en buurman Willem maakt mij met meebrengen van vis dikwijls blij.
Zelf verraste ik hen allen op hun verjaardag met een zelf geschilderde kaart,
want een goede buur is mij heel veel waard.
Het gezegde is immers : “een goede buur is beter dan een verre vriend ”,
zodat die dan ook een waardering verdient.
Pansjo vond het hier direct al fijn, kon vanaf ‘t plaatsje honden kijken, groot en klein,
terwijl hij daar in Ophemert alleen een raam voor had waar hij ook altijd voor zat.
Inmiddels vallen ook weer de Es-boom bladeren en een nieuwe winter gaat naderen,
Voor de decembermaand-feesten wens ik iedereen heel veel plezier,
en nu weten jullie het nog een keer : wij hebben het allebei naar onze zin hier !!! 

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

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

Als CWF team zijn we de afgelopen jaren intensief 
bezig geweest met het organiseren van activiteiten 
om geld op te halen voor KWF en KIKA.
Wij hebben hier in ‘t Hèmers Krantje steeds de ge-
legenheid gehad om al deze activiteiten en goede 
doelen bij u onder de aandacht te brengen. Daar zijn we heel blij mee.

Ook zijn we altijd dankbaar geweest voor het enthousiasme waarmee onze activitei-
ten werden ontvangen, dankzij uw steun konden wij waarmaken waar we voor staan. 
Onbaatzuchtig steunen van goede doelen! 

Wij begrijpen ook dat wij veel van u gevraagd hebben: Oliebollen kopen, diners en 
muziek/theatervoorstellingen bijwonen, fietstocht, Ladies night, herfst/lente fairs en 
zo verder.

U heeft ons al gemist bij de herfstfair op 30 oktober jl. Wij hebben namelijk als team 
besloten u een jaartje minder “lastig” te vallen. 

Wij organiseren dit jaar op 12 juni 2016 een toertocht met diverse afstanden met als 
goed doel KIKA. Reserveer deze datum alvast in uw agenda, afgelopen jaar was het 
een zeer gezellige dag!
Verder zult u onze activiteiten een jaartje moeten missen.

Ons team blijft bestaan en het fietsen en lopen zullen we zeker vol blijven houden. 
U bent altijd van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons team, trek de wandel-
schoenen aan en ga eens een mooie route meelopen. De fietsers kunnen zich aan-
sluiten voor een sportieve ochtend of avond. Spreek onze teamleden hierover aan. 
Graag houden wij u op de hoogte van ons wel en wee. U kunt ons volgen via onze 
facebookpagina facebook.com/CWF-Cycling-Team of via de internetpagina’s www.
cwfcyclingteam.nl en www.ophemert.nl
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28 september was onze spreekster Mw. Van den Hatert. Zij vertelde heel boeiend 
over diverse vormen van accupunktuur en liet ons enkele oefeningen doen. Het was 
een informatieve, leuke en ontspannen avond.

Ons jubileum
Op maandag 26 oktober bestond de afdeling Ophemert van de Vrouwen van Nu 70 
jaar. Dit was voor het bestuur reden om onze dank uit te spreken naar de leden toe. 
Zij zijn tenslotte de personen waar de vereniging om draait. 

We hebben deze avond gevierd met bijna al onze leden. Restaurant Het Dijkhuis 
heeft voor ons een heerlijk diner verzorgd met als afsluiting vuurwerk bij het dessert. 
Onze dank hiervoor.

Tijdens dit diner werden diverse dames gevraagd mee te werken aan de kunsten 
van een zgn. tafelgoochelaar. Je zit er met je neus bovenop en snapt toch niet wat er 
gebeurd.

Na afloop van deze jubileumavond gingen we allen tevreden naar huis met een 
aandenken aan het jubileum.

Onze volgende avond wordt verzorgd door de heer Schipper uit Tiel met een lezing 
over Winterfeesten. Deze avond zijn de dames van Maranatha onze gasten.
Onze laatste avond van dit jaar is de Kerstviering op maandag 21 december. We zijn 
al druk in de weer om deze avond weer een invulling te geven.

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

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert

Samen met Varik/Heesselt worden er een filmavond georganiseerd, die aanleiding 
geven tot dieper nadenken en gesprek. We beginnen met koffie/thee en een korte 
inleiding. Na de film is er ruimte voor nagesprek en ontmoeting. 
WANNEER…. 

• woensdagavond 17 februari, 19.30 uur met de film ‘Life of Pi’ in de Torenhof 
Ophemert, o.l.v ds. Marjolein Cevaal.

De toegang is gratis; voor consumpties wordt een vergoeding gevraagd.

Zin in film?



- 17 -

28 september was onze spreekster Mw. Van den Hatert. Zij vertelde heel boeiend 
over diverse vormen van accupunktuur en liet ons enkele oefeningen doen. Het was 
een informatieve, leuke en ontspannen avond.

Ons jubileum
Op maandag 26 oktober bestond de afdeling Ophemert van de Vrouwen van Nu 70 
jaar. Dit was voor het bestuur reden om onze dank uit te spreken naar de leden toe. 
Zij zijn tenslotte de personen waar de vereniging om draait. 

We hebben deze avond gevierd met bijna al onze leden. Restaurant Het Dijkhuis 
heeft voor ons een heerlijk diner verzorgd met als afsluiting vuurwerk bij het dessert. 
Onze dank hiervoor.

Tijdens dit diner werden diverse dames gevraagd mee te werken aan de kunsten 
van een zgn. tafelgoochelaar. Je zit er met je neus bovenop en snapt toch niet wat er 
gebeurd.

Na afloop van deze jubileumavond gingen we allen tevreden naar huis met een 
aandenken aan het jubileum.

Onze volgende avond wordt verzorgd door de heer Schipper uit Tiel met een lezing 
over Winterfeesten. Deze avond zijn de dames van Maranatha onze gasten.
Onze laatste avond van dit jaar is de Kerstviering op maandag 21 december. We zijn 
al druk in de weer om deze avond weer een invulling te geven.

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

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert

Samen met Varik/Heesselt worden er een filmavond georganiseerd, die aanleiding 
geven tot dieper nadenken en gesprek. We beginnen met koffie/thee en een korte 
inleiding. Na de film is er ruimte voor nagesprek en ontmoeting. 
WANNEER…. 

• woensdagavond 17 februari, 19.30 uur met de film ‘Life of Pi’ in de Torenhof 
Ophemert, o.l.v ds. Marjolein Cevaal.

De toegang is gratis; voor consumpties wordt een vergoeding gevraagd.

Zin in film?



Zorg dat u in de regio
 gezien wordt
ook Uw advertentie

kan vanaf nu
op de website

www.ophemert.nl

adverteer@ophemert.nl
- 19 -

Onze verengingen, clubs, ondernemers en kerken zijn zelf al online actief en daar-
door online te vinden. Ze hebben stuk voor stuk zorg besteedt aan een mooi digitaal 
visitekaartje. Maar wat er nog miste is een platform waar al deze websites tesamen 
kwamen oftewel ons dorp digitaal. Vanuit de redactie van ‘t Hèmers Krantje is het 
idee geboren en het initiatief opgepakt om Ophemert en Zennewijnen digitaal te 
laten bestaan. Online is dit www.ophemert.nl geworden, de Digitale Poort van Ophe-
mert & Zennewijnen. Afgelopen periode zijn we hard bezig geweest om ons initiatief 
vorm te geven en te toetsen bij zowel de verenigingen als de ondernemers. Tijdens 
twee verschillende informatie avonden hebben we met beide groepen van gedachte 
gewisseld over het initiatief  om te kijken hoe we kunnen komen tot een representa-
tief online portaal. De digitale poort voor alle mensen in Ophemert en Zennewijnen 
en voor iedereen die Ophemert-Zennewijnen digitaal willen bezoeken, maar nog 
niets (of nog niet alles) van Ophemert en Zennewijnen weten.

www.ophemert,nl willen we op termijn de plek online laten zijn waar u alle evene-
menten zichtbaar zijn, zodat u als bezoeker heel snel kan zien wat er waar gebeurt in 
de regio. Van aanleveren kopij voor ‘t Hèmers Krantje, filmavond van de Jeugdsoos, 
de kerkdienst in de kasteeltuin of een open dag bij Willekes Bandenservices. Makke-
lijk en overzichtelijk bij elkaar terug te vinden op www.ophemert.nl. Uiteraard met 
een link naar de specifieke activiteit waar alle informatie terug te lezen is. 
 www. ophemert.nl als centrale digitale agenda

Met www.ophemert.nl willen we ook de mogelijkheid creëren dat verenigingen, 
clubs, ondernemers of zzp-ers die zich nog niet online bezighouden zich toch online 
kunnen presenteren. Vraag hiervoor via adverteer@ophemert.nl om meer informatie. 
 www. ophemert.nl uw eerste introductie online 

Maar met www.ophemert.nl zou op de duur ook mogelijk moeten zijn de vacatures 
van onze ondernemers te tonen voor seizoengebonden werk of toch die vaste baan! 
Wonen en kunnen werken bij je ‘buurman’, een win-win situatie voor beide partijen. 
 www. ophemert.nl voor de werkgever, -nemer in de regio

Het zijn maar enkele van de ideeën die voorbij zijn gekomen op de informatieavon-
den. Er is al veel gezegd en diverse ideeën zijn al opgepakt om uit te werken, maar 
ook uw ‘stem’ willen we horen. Ga eens, als u de komende dagen met de benen op de 
bank zit, naar www.ophemert.nl. Want net als ‘t Hèmers Krantje moet ook www.ophe-
mert.nl uw informatie portaal worden. 
Laten we www.ophemert.nl samen een volwassen status in het dorp geven en de 
digitale poort laten zijn naar alles wat er in ons dorp gebeurt. 

de Redactie

www.ophemert.nl
 Ophemert-Zennenwijnen online
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Het einde van het jaar is al weer in zicht. Ook de donkere dagen 
met regen, mist en kou. Maar kom een keer gezellig eten. 
16 December is er weer een heerlijk 3 gangen diner, wat er op tafel komt is nog een 
verrassing. We hebben een nieuwe kok, dus kom het een keer uitproberen.

Om 11uur staat de koffie klaar, ook kunt u een spelletje doen, of gewoon wat gezellig 
kletsen.Na een glaasje wijn of fris staat rond 12.00uur het diner klaar. Zoals altijd is 
er natuurlijk een kopje thee of koffie als afsluiting met iets lekkers na. U kunt dit alles 
genieten voor 11euro.

Wilt u zich wel opgeven voor 14 december bij Welzijn Neerijnen, tel 0418-652371
      
U bent van harte welkom in Huis op Hemert Blankenburgsestraat 3

“WildWinterKermis”

Op vrijdag 11 december organiseert de buurtvereniging 
van Zennewijnen de jaarlijkse “WildWinterKermis”. Op 
deze gezellige avond zijn er leuke, gezellige en lekkere 
prijzen te winnen met het “Rad van Avontuur”. Met als klapper een aantal Super-
ronden waarin o.a. grote vlees-prijzen, heerlijke taarten en Staatsloten zitten! 
Daarnaast zijn er prijzen te winnen met Darten, Sjoelen, Schieten of het raden naar 
de “boodschappenmand”. 

Op deze avond zijn ook niet-leden van Harte Welkom!

Wilt u nog prijzen sponseren om deze avond mede mogelijk te maken? Neem 
dan even contact op met Tonny Vermeulen, tel. 0344-651264 of vermeulen-wild@
hotmail.com 
De opbrengst van de “WildWinterKermis” komt ten goede aan de buurtvereniging 
voor o.a. onderhoud aan het gebouw. 

Datum: vrijdag 11 december 2015  Locatie: Hermoesestraat 20
Tijd: vanaf 20.00     U komt toch ook?
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De opbrengst van de “WildWinterKermis” komt ten goede aan de buurtvereniging 
voor o.a. onderhoud aan het gebouw. 

Datum: vrijdag 11 december 2015  Locatie: Hermoesestraat 20
Tijd: vanaf 20.00     U komt toch ook?
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De oogstdag is ondanks regen een gezellige en geslaagde dag geworden.
Het publiek en medewerking uit het dorp was geweldig.
Onze hartelijke dank daarvoor.
Hopelijk allen tot de 3de zaterdag van augustus 2016.
Wij starten 2016 met een ruilbeurs en wel op 9 januari van 8.00 tot 12.00 uur.
Dit op het terrein van Henk Valkis, Hermoesestraat 4, Zennewijnen.
Er komen kramen met onderdelen uit Nederland, Belgie en Duitsland 
Er staan trekkers te koop groot en miniatuur.
Wij als B.H.T.C. zorgen voor de erwtensoep en hamburgers.
Toegang is geheel gratis!
Verder wensen wij u fijne Kerstdagen en een Goed begin van 2016.
 
  Hartelijke Groet, B.H.T.C.

De Betuwse Historische 
    Tractoren Club

NIEUWS VAN DE
      TORENHOF

Wij gaan meedoen aan NLdoet!!!

Op 11 en 12 maart 2016 organiseert 
het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet – de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. 
Het Oranje Fonds laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve mensen zijn voor de 
samenleving en hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.

Wij gaan de Torenhof voor deze actie aanmelden en iedereen uit het dorp kan mee-
doen. We willen graag zoveel mogelijk vrijwilligers bij elkaar hebben. Noteer deze 
data daarom alvast in uw agenda.

Met z’n allen gaan we klussen, maar er vooral een paar gezellige dagen van maken.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.

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

Atelier Lotte
Start schilderclub ‚De paarse eland’

Beste creatieve jongens, meisjes en ouders,

In januari 2016 beginnen we met een nieuwe reeks schildermiddagen voor de jonge 
kunstenaars onder ons. Iedere woensdag of vrijdag middag van 15:45 tot 17:15u 
lekker creëren en experimenteren met verf in ‚Atelier Lotte’ locatie Ophemert, bij 
schilderclub‚ de paarse eland’. 

De middagen zijn kindgericht en speels. 
De groepjes zijn klein, er is plaats voor maximaal 6 kinderen. Op deze manier is 
voldoende aandacht en hulp gewaarborgd. Daarnaast wordt per kind bekeken wat 
hij of zij leuk vindt om te doen —> vrij schilderen, of juist gericht wat leren dmv het 
maken van een opdracht. 

De schilderclub is geschikt voor kinderen vanaf 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m groep 6). 
Zorg er voor dat je kleren aan hebt die vies mogen worden!

De kosten van de cursus zijn € 115,- euro voor 10 middagen. Dat is inclusief alle 
materialen, deskundige begeleiding, limonade en iets lekkers.

Meld je aan via info@volvo-lotte.nl.
Vermeld erbij welke middag je kunt, misschien zijn beide middagen wel voor je 
mogelijk! nav het aantal aanmeldingen wordt een middag voor schilderclub ‚de 
paarse eland’ gekozen.

Start: Woensdag 6 januari, of 8 vrijdag januari. 
Tijd: 15:45 - 17:15u.
Locatie: Weverstraat 8, 4061 AP, Ophemert.
Kosten: € 115,- .(10 middagen)

Tot ziens in “Atelier Lotte”!

Met vriendelijke groetjes, 
Amber van Barneveld.
tel: 0344-667979
06-22748523

http://www.volvo-lotte.nl/showroom/atelier-lotte
https://www.facebook.com/paintingsambervanbarneveld
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Beste tennisvrienden,

Onze leden zijn de afgelopen periode weer bijzonder sportief bezig geweest. Maar 
liefst 4 teams hebben deelgenomen aan de najaarscompetitie. Deze keer zijn er geen 
kampioenschappen te vieren. Maar daar gaat het bij de meesten ook niet om. Lekker 
sportief bezig zijn is het motto. 

Competitie
Het herenteam onder leiding van Rob van Galen is in het linker rijtje geëindigd 
op een keurige 4e plaats. In dit team hebben twee nieuwelingen Henk Kruine en 
Godfried van de Berg hun opwachting gemaakt. Hun talent was hard nodig om tot 
dit mooi resultaat te komen. 

Het 1e damesteam onder leiding van Rolina van Westrienen deden niet onder voor 
het herenteam. Ook zij eindigde op de 4e plaats. Ook hier een nieuw teamlid, Esther 
van Haaften. De dames hadden in tegenstelling tot het herenteam een positief 
wedstrijd saldo. 

Het 2e damesteam onder leiding van Heidy Udo deed het weer een tikkeltje beter 
dan de voorgaande teams. Een 3e plaats was hun resultaat. Maar 2 punten minder 
dan de nummer één. Jammer dat de laatste wedstrijd verloren ging want anders….

Tenslotte het zaterdag herenteam. Ook zij kwamen onder leiding van Bram 
Neuteboom tot de 4e plaats in hun competitie. Een keurig rijtje resultaten 2x 
gewonnnen, 2x gelijk en 2x verloren. 

Eendagtoernooi
Op zondag 1 november is op initiatief van Meta Peterse en Jan Vogel onder 
schitterende omstandigheden een toernooi georganiseerd op ons complex in 
Ophemert. 30 mensen, jong en bijna oud hadden zich om 10 uur verzameld in onze 
gezellige kantine. Aart en Ada hadden er weer voor gezorgd dat we niets tekort 
kwamen. Jan had een strakke indeling gemaakt. Meta noteerde elk puntje. Kortom 
de dag vloog om. 
Meta kon om exact 17.00 uur de prijzen uitreiken aan:

 1e  Marja Helderton
 2e Peter Alberda
 3e Godfried van de Berg 
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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  ]
- 33 -

Kalender
Ook in de winter zitten we niet stil in het kort ons programma:
• Wintercompetitie   medio november tot janauri/februari
• ALV    Donderdag 19 november
• Voorjaarstoernooi  Eind februari/ begin maart
• Racketavond   Iedere maandagavond, aanvang 19.30 uur.

Lid worden? Dat kan. Haal een inschrijfformulier op in de kantine 
(maandagavond open) of bel één van de bestuursleden. Zie ook onze website 
TVOphemert.nl. Mailen kan ook secr@tvophemert.nl. Wij zien u graag komen.

Tennisvereniging Ophemert
      vervolg

Helemaal in de lijn van ons jaarthema ‘goede buren ’past ook een samenwerken 
met onze buurgemeente uit Varik en Heesselt. Samen organiseren we een cursus 
waarin vier vrouwen uit de bijbel centraal staan. Het wordt een cursus waarin we 
ontdekken en doen. Op vier avonden bespreken we een vrouw uit de bijbel; wie was 
zij? Waarvoor leefde zij? Wat kwam zij tegen in haar leven? En welke plek had geloof? 
We lezen stukjes, denken samen na over haar en ons eigen leven. Daarna gaan we 
in samenwerking met schilderes Soraya van Houwelingen deze bijbelse vrouwen op 
het doek zetten. Plaats: afwisselend het atelier van Soraya in Heesselt en de Torenhof. 
De avonden worden afwisselend door de predikante van Varik/Heesselt en van 
Ophemert/Zennewijnen geleid. 

• woensdag 20 januari: Maria in de Torenhof, leiding ds. Marjolein Cevaal
• woensdag 9 maart: Esther in Heesselt, leiding ds. Annemieke de Bruijn. 
• woensdag 18 mei: Lea in de Torenhof, leiding ds. Marjolein Cevaal

Kosten per avond, inclusief materiaal, koffie en thee: 7,50 pp. 
Voor informatie en aanmelding: ds. Annemieke de Bruijn: 06-29822102 of e-mail: 
predikant@stmaartenskerkophemert.nl
De avonden beginnen om 19.30 uur, Komt u/ jij ook?

Cursus vrouwen uit de bijbel
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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

- 35 -

Aan de slag
De redaktie wil graag een frisse start maken in het nieuwe jaar, met het ‘t Hèmers 
Krantje. Een frisse start, met nieuwe foto’s in zwart-wit of kleur. 
Wie heeft er leuke, mooie of ontroerende foto’s liggen, die de voorkant kunnen 
sieren? Of gaat u juist de straat om die ene mooie foto te maken ?

 Het kan allemaal. 

U kunt uw foto’s digitaal aanleveren en sturen naar mcovelden@gmail.com. 
Foto’s die niet op de voorzijde geplaatst worden krijgen een plekje op de website, 
www.ophemert.nl.
Veel plezier, we zien de post tegemoet !

 De redaktie. 

Wie heeft er een leuke foto voor 
de voorkant van ‘t Hemers Krantje ?

Aan alle ouderen en alleenstaanden uit Ophemert en Zennewijnen.

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse terugkerende traditionele kerstviering.
U bent van harte welkom op dinsdag 22 december aanstaande
om 17.30 uur in de “Torenhof”. 

Voor deze kerstviering kunt u zich telefonisch opgeven bij één van onderstaande 
bestuursleden voor vrijdag 18 december. Wij vertrouwen op uw medewerking en 
ontmoeten u graag voor deze kerstviering.

Het bestuur “Maranatha”.
    Telefoonnr:
Willy van Heerewaarden  616653
Gerda Hekman   651678
Willy van Laviere   651708
Engelien Versteeg  652556
Joke de Vree   651875

KERSTVIERING 2015
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Een woord van Dank
We kunnen terug kijken op een actief kerkelijk 
jaar waarin vele activiteiten in en rondom 
de kerk plaats hebben gevonden. Denk 
hierbij aan de jaarlijkse Vaderdagmarkt, de 
goedbezochte Openluchtdienst bij het Kasteel Ophemert, de Start-zondag met 
een heerlijk verzorgde lunch met bloemen voor alle inwoners van 70 jaar en ouder! 
Ook de vele werkzaamheden in en rondom de Torenhof. Daarnaast zijn er nog veel 
vrijwilligers actief met het onderhouden van de tuin rondom de kerk, rondbrengen 
van de bloemen, het brengen van bezoekjes aan huis of tijdens het verblijf elders, 
bijvoorbeeld het ziekenhuis. Namens de Kerkenraad willen wij al deze mensen die 
zich zo inzetten voor de Kerk en de gemeenschap van Ophemert en Zennewijnen 
dan ook heel Hartelijk Bedanken voor inspanningen, op welke wijze dan ook. Kunnen 
wij volgend jaar ook weer op u hulp rekenen? Mocht u nog geen vrijwilliger zijn maar 
heeft u daar wel interesse voor, laat het ons dan weten want alle hulp is welkom.

Advent-periode
Hierbij een overzicht rondom de Adventperiode:
29-11-2015 1e Advent  Dhr. F. v.d. Tempel
(aanvang: 10.00 uur, aansluitend is er koffiedrinken)
06-12-2015 2e Advent Ds. W. Doornebal 
(aanvang: 10.00 uur)
13-12-2015 3e Advent Ds. H.A. de Bruijn
(aanvang: 10.00 uur, met het Heilig Avondmaal)
20-12-2015 4e Advent Mevr. Both
(aanvang: 10.00 uur, m.m.v. Gemengde Zangvereniging “De Cornecanters” uit Ingen)
24-12-2015 Kerstnachtdienst    Ds. N. Kuipéri 
(aanvang: 22.30 uur, m.m.v. “Haaftensch Mannenkoor” uit Haaften)
25-12-2015 1e Kerstdag Ds. H.A. de Bruijn
(aanvang: 10.00 uur) 
26-12-2015 Kerstviering van de Zondagschool 
(aanvang 18.30 uur)
27-12-2015 gewone dienst  Pastor S. Emons 
(aanvang: 10.00 uur, aansluitend is er koffie drinken)
31-12-2015 Oudejaarsdienst  Ds. H. Fonteijn
(aanvang 19.30 uur)
03-01-2016 Nieuwjaarsdienst mevr. J. Batenburg 
(aanvang: 10.00 uur)
10-01-2015  Bevestiging ambtsdragers met aansluitend nieuwjaarsreceptie 
in de Torenhof       Ds. H.A. de Bruijn
(aanvang: 10.00 uur)

Informatie van uit
   onze kerk
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van de bloemen, het brengen van bezoekjes aan huis of tijdens het verblijf elders, 
bijvoorbeeld het ziekenhuis. Namens de Kerkenraad willen wij al deze mensen die 
zich zo inzetten voor de Kerk en de gemeenschap van Ophemert en Zennewijnen 
dan ook heel Hartelijk Bedanken voor inspanningen, op welke wijze dan ook. Kunnen 
wij volgend jaar ook weer op u hulp rekenen? Mocht u nog geen vrijwilliger zijn maar 
heeft u daar wel interesse voor, laat het ons dan weten want alle hulp is welkom.

Advent-periode
Hierbij een overzicht rondom de Adventperiode:
29-11-2015 1e Advent  Dhr. F. v.d. Tempel
(aanvang: 10.00 uur, aansluitend is er koffiedrinken)
06-12-2015 2e Advent Ds. W. Doornebal 
(aanvang: 10.00 uur)
13-12-2015 3e Advent Ds. H.A. de Bruijn
(aanvang: 10.00 uur, met het Heilig Avondmaal)
20-12-2015 4e Advent Mevr. Both
(aanvang: 10.00 uur, m.m.v. Gemengde Zangvereniging “De Cornecanters” uit Ingen)
24-12-2015 Kerstnachtdienst    Ds. N. Kuipéri 
(aanvang: 22.30 uur, m.m.v. “Haaftensch Mannenkoor” uit Haaften)
25-12-2015 1e Kerstdag Ds. H.A. de Bruijn
(aanvang: 10.00 uur) 
26-12-2015 Kerstviering van de Zondagschool 
(aanvang 18.30 uur)
27-12-2015 gewone dienst  Pastor S. Emons 
(aanvang: 10.00 uur, aansluitend is er koffie drinken)
31-12-2015 Oudejaarsdienst  Ds. H. Fonteijn
(aanvang 19.30 uur)
03-01-2016 Nieuwjaarsdienst mevr. J. Batenburg 
(aanvang: 10.00 uur)
10-01-2015  Bevestiging ambtsdragers met aansluitend nieuwjaarsreceptie 
in de Torenhof       Ds. H.A. de Bruijn
(aanvang: 10.00 uur)

Informatie van uit
   onze kerk
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UNICEF West -Betuwe organiseert op zaterdag 21 november in Huis Op Hemert, 
Blankenburgsestraat 3 te Ophemert, een bridge drive in samenwerking met BC de 
Linge.

Helaas kunnen miljoenen kinderen niet zorgeloos kind zijn. In het weekend van 21 
en 22 november kunnen bridgers in heel Nederland hierin verandering brengen door 
met elkaar een leuke en ontspannen dag te hebben, voor UNICEF, een betere wereld 
voor kinderen. 

Er wordt zo goed mogelijk naar speelsterkte ingedeeld, dus niemand hoeft 
“drempelvrees” te hebben om aan de drive deel te nemen. Iedereen is van harte 
welkom.

Aanmelden kan:
• per mail: UnicefbridgedriveBetuwe@gmail.com 
• via de website van BC de Linge: 
  http://www.nbbclubsites.nl/club/2054/activiteit/489102 
• telefonisch via 06-10547811

De kosten bedragen € 35,-- per paar, inclusief koffie, appeltaart, één consumptie en 
diverse hapjes tijdens het bridgen.

U kunt het bedrag overmaken naar:
NL61RABO0107964031
t.n.v. Bridgeclub de Linge
o.v.v. UNICEF Bridge drive.

Na afloop van de bridge drive bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een 
eenvoudige maaltijd (kipsaté met frites en een heerlijke salade) voor 10 euro. 
Graag bij de aanmelding vermelden of u hiervan gebruik wilt maken.

Bridge Drive voor UNICEF

Wij wensen u alvast Fijne Kerstdagen en Gezegend 2016! 
Hartelijke groet aan de inwoners van Ophemert en Zennewijnen.

 De Kerkenraad

Informatie vanuit onze Kerk     vervolg
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De competitie
De competitie is in volle gang en er zijn zeker nog een aantal teams die kans maken 
op het kampioenschap, dus Hup Hèmert!

Gebruik van de velden en eventueel de zaal
Hoewel we natuurlijk de mooiste grasmat in de omgeving hebben, kan er toch 
meer water uit de lucht komen dan de mat afgevoerd kan krijgen. Er blijft dan water 
op de velden staan, de bal rolt niet, de spelers glijden weg en de mat wordt teveel 
beschadigd.
Mocht dit het geval zijn, dan kan er niet getraind worden. We kijken dan of we de 
gymzaal van Huis op Hèmert kunnen gebruiken. 
Het kan ook voorkomen dat een gedeelte van de grasmat bruikbaar is en een 
gedeelte van de teams de gymzaal in gaat.
De communicatie loopt altijd via de trainer op de trainingsdag zelf.

Contributienota’s
Hebt u de nota gemist of een vraag, stuur een mail naar rolina@vvophemert.nl.

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

 

 

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

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

VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Hierbij de foto’s van de teams in het 
nieuw!

De jongens van de E1 in nieuwe 
tenues van Uri-GO van trainer/leider
Niels Vos.

OXO – Första heeft de jongens van de 
C1 in nieuwe tenues gestoken. 

De Care & Welfare Foundation 
heeft de B1 van nieuwe 
trainingspakken voorzien.

De senioren hebben nieuwe tassen van Aggreko gekregen, waarvan de foto’s in het 
volgend Hèmers krantje zullen staan.

Denken jullie aan de “Club Aktie” samen met Autobedrijf Willekes? Elke 
onderhoudsbeurt e/o reparatie levert de club geld op!
Heb je geen kaart meer, haal er dan 1 in de kantine!

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. 
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V.V.OPHEMERT
 VERVOLG

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX

Er zijn weer oliebollen verkocht. 
Het was heerlijk weer en er werden weer heel 
veel oliebollen verkocht, ruim 2.500 stuks!

We bedanken de AC voor de uitstekende organisatie, 
de jeugdteams voor het venten en Fruitbedrijf van Dijk
voor het lenen van de kratten. 

En natuurlijk Bakkerij van Ooijen die de 
heerlijke oliebollen voor ons gebakken 
heeft!
Een echte aanrader voor 31 december! 

Begin januari zullen het Snerttoernooi en de Nieuwjaarsreceptie weer op de planning 
staan. 
Kijk voor de activiteiten agenda op onze website: www.vvophemert.nl. 

Het is nog wat vroeg, maar omdat dit de laatste uitgave van ‘t Hèmers krantje is dit 
jaar, wensen we iedereen een gezond en sportief 2015!

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 of bel 651484
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Arjenne de Kruif

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

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

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

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

De volgende is 17 december 

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

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

de volgende
uitgave van

‘t Hèmers Krantje

INFORMEER BIJ DE REDACTIE
- 51 -

Zumba met Linda, iedere dinsdag 20:30-21:30 
Huis op Hemert

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

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

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

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

Onze doelstelling is: 
“Samen Sportief” 

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

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

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

A.G.O. (vervolg)

Voor uitgave 1 - 2016 is dat:  8-9-10 januari 2016
Zorg dat u dit in dat agenda heeft staan.

VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij
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Restaurant “Het Dijkhuis”
 Een sfeervol restaurant 

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

Op dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur geopend. 

Eetcafé “Het Dijkhuis”
 Bruincafé met warme ambiance 

Op woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend.



‘t Hèmers Krantje

Nr 6, november 2015

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


