
‘t Hèmers Krantje

Nr 6, november 2016

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 



Dagelijks geopend
vanaf 11:30 uur

Kromme Steeg 11 Kapel-Avezaath
www.huizepoelzicht.nl - 0344 661547

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.

Dagelijks geopend
vanaf 11:30 uur

Kromme Steeg 11 Kapel-Avezaath
www.huizepoelzicht.nl - 0344 661547
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6November 2016
Jaargang 10,
 uitgave

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

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

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

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

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

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

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

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

Data 2017:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
1 20-21-22 januari 9 februari
2 17-18-19 maart 6 april
3 28-29-30 april 18 mei
4 9-10-11 juni 29 juni
5 25-26-27 augustus 14 september
6 3-4-5 november 23 november

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



supermarkt
en

warme bakker

Bas van Ooijen

Molenstraat 16
Ophemert

Tel.: 0344-651251

Het   Hart   van de buurt
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Mistige morgens

De heerlijke prachtige nazomer schuift geruisloos over in een zacht zonnig najaar. In 
een week tijd kleuren de bladeren aan de bomen van groen in alle tinten van geel, 
oranje, lichtbruin naar diep paars-bruin. Alle opgevangen zonnestralen lijken zich nu 
in deze warme kleuren naar buiten te keren. Vanaf de dijk heb je mooi zicht over het 
dorp en de boomtoppen. Dat is een groot verschil met waar we hiervoor woonden. 
Nederland is voor het grootste deel plat zoals u weet en dan is het een geluk om in 
een dijkdorp te wonen. Een strakke smalle ‘bergrug’ geeft uitzichten en vergezichten 
die je nergens in het land zo hebt. Wij vinden dat nog steeds bijzonder en genieten 
er enorm van. Terug van boodschappen doen of het werk nemen we regelmatig de 
‘toeristische’ route over de dijk. 

Het najaar is niet alleen zacht wat de temperatuur betreft, maar ook vanwege het 
gebrek aan wind. En dan worden we getrakteerd op mooie mysterieuze mistige 
morgens. Dankzij het open landschap hier, de weidse ruimte en de dijk kunnen we 
over de mist heen kijken. En als je dan het geluk hebt dat je op de dijk bent op het 
moment dat de zon opkomt en deze door de mist heen schijnt, dan waan je je in een 
andere wereld. De kleur van het zonlicht zoekt haar weg door de mist en geeft er zo 
een warme gloed aan. Een stille vredige sprookjessfeer ontstaat. De ene keer loop je 
op de dijk door de mist, de andere keer stopt het halverwege de dijkhelling om aan 
de andere kant door te gaan. Het slingert zich een weg door het dorp, waardoor je 
alleen nog de daken en boomtoppen ziet. Met nieuwe onderzoekende blik kijk ik 
ernaar. Net als dat met sneeuw is, zie je met mist alles ook weer anders. Bovendien 
duurt het maar heel even. De zon klimt omhoog terwijl de mist oplost. In een half uur 
is het verdwenen. Dat maakt dat ik mijn best doe om het te zien en goed te kijken. Ik 
wil het niet missen. Foto’s app ik aan familie en vrienden die niet dit geluk hebben. 
Zij laten blijken mee te genieten van deze mistige morgen beelden. Ik hoop dat deze 
foto duidelijk genoeg is voor het Hèmers krantje. Zo niet, dan raad ik u aan zelf naar 
de dijk te gaan als het mist. Dat kan sowieso nooit door een foto vervangen worden.
Wie weet volgen er nog van deze kansen of vriest en sneeuwt het tegen de tijd dat 
het krantje bij u in de bus ligt.

Kniertje wenst u vele nieuwe blikken op onze prachtige omgeving.

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 29 oktober Trick or treat
Voor de 2de keer georganiseer en weer superleuk! 108 deelnemers die verkleed op 
pad zijn gegaan en met zakken vol snoep terug kwamen. 

 

Heel hartelijk bedankt!
Er was ontzettend leuk gehoor gegeven aan onze oproep om dit spel mee te spelen. 
Huizen waren versierd en de schrikeffecten waren soms heel heftig. De kinderen en 
hun begeleiders hebben door jullie  een superleuke avond gehad! 

Er was een gruwelijk 
lekkere verrassing 
voor het engste en 
spannendste versierde 
huis. Met overgrote 
meerderheid werd er 
gekozen voor het huis 
(en alle acteurs) van de 
familie Claus aan de 
Yellowstraat.



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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Vrijdag 25 november Het Grote Sinterklaasfeest
Het feest is net geweest, het verslag volgt in het volgende krantje.

Wat gaan we de komende tijd doen?
Vrijdag 13 januari gaan we gezellig weer kinderbingo spelen!  

Vast voor in de agenda
3 februari   Filmavond
3 maart   Dropping

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! jeugdsoosophemert@gmail.com

Stichting Jeugdsoos Ophemert
VERVOLG

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 woensdag 21 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
Jannie van Kuilenburg    652158

Kerstviering 2016
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

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

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

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.

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

Datum Voorganger Bijzonderheden 
Dec. 4 Dhr. F. van de Tempel, Zwammerdam
 10.00 uur 2e advent
11 Ds. Annemieke de Bruijn - 10.00 uur 3e advent/ Heilig Avondmaal
11 Advent Zangdienst  - 18.30 uur m.m.v. gemeenteleden
18 Ds. J. van Veen, Elspeet - 10.00 uur 4e advent
Zat. 24 Ds. Annemieke de Bruijn Kerstnachtdienst
Zon. 25 Ds. van de Weerd, Geertruidenberg
 10.00 uur 1e kerstdag
Ma. 26 Zondagsschool - 18.30 uur Kerstfeest Zondagsschool
Zat. 31 In Varik  -  Aanvang 19.00 uur Oudejaarsdienst
Jan 1 Ds. G. de Weert, Geertruidenberg 
 10.00 uur Nieuwjaarsdag
8 Ds. H.A. de Bruijn- Messelink
 10.00 uur Nieuwjaarsreceptie

Kerkrooster



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

info@jonaselectro.nl
www.jonaselectro.nl
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NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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“Zendense Merckt”

Terugblikken op de afgelopen periode. 

In september hebben we meegedaan aan 
NederlandSchoon en hebben we met een groep 
vrijwilligers het zwerfvuil in Zennewijnen en op de 
uiterwaarden opgeruimd. Hier hebben we ook een leuk bedrag mee verdient om 
de kas te spekken. 

In oktober hebben we een presentatie gehad van Marco Schelling en Emmy Nuijen 
over de Wetlands en de historie van “de bol van Zende”, erg intressant!

Op 22 oktober hebben we de eerste editie van het Zennertal Okterberfest gehad! 
En we kunnen spreken van zeer geslaagde avond en we hopen volgend jaar de 2de 
editie te kunnen organiseren! 

Erg leuk dat bij alle bovenstaande activiteiten verschillende “Hèmerse” aanwezig 
waren, zowel leden als niet-leden!

WILDWINTERKERMIS
Datum: 9 december 2016
Aanvang: 20.30 uur
Voor: IEDEREEN (ook niet-leden zijn van harte welkom!)

Voor november en december hebben we ook weer een aantal activiteiten gepland 
staan.  Maar de speciale aandacht gaat nu naar de jaarlijkse WildWinterKermis! 
Deze staat gepland op vrijdag 9 december! Vanaf 20.30 uur zal het prijzenrad weer 
gaan draaien en kunnen er weer lekkere, leuke en grappige prijzen gewonnen 
worden! Van prachtige vleesschotels tot en met een zak aardappelen (en alles wat 
er tussen zit) 
Misschien heeft u ook nog prijzen die u wilt sponseren? Neem dan even contact op 
met Tonny Vermeulen (vermeulen-wild@hotmail.com). 
Tevens zijn er overheerlijke diepvrieskippen te winnen met Sjoelen, Darten en 
Schieten! Een gezellige avond voor jong en oud!

Wist je dat onze buurtvereniging ook een facebook pagina 
‘Buurtvereniging Zennewijnen’ heeft? Like deze en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws, alle activiteiten en meer!

Met vriendelijke groet, 
Buurtvereniging Zennewijnen 
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Waarom bewegen we eigenlijk?
Naast dat gym leuk en ontspannend is, doe je het 
omdat bewegen allerlei goede gevolgen met zich mee 
brengt. Door te gymmen maak je kennis met/leer je meer 
over verschillende sporten en leer je op een goede manier 
met andere kinderen om te gaan.

Motorische ontwikkeling
Rollen, duikelen, werpen en vangen, klimmen, klauteren, lopen, springen zijn 
grondvormen van bewegen. Als je bewegingen jong leert gaat dat heel makkelijk en 
kun je er je hele leven plezier van hebben. Heb je op jonge leeftijd (4 tot 12 jaar) hier 
weinig aan gedaan dan wordt het steeds lastiger om dit nog makkelijk te leren. Jong 
geleerd, oud gedaan is hier dus heel belangrijk!

Sociale ontwikkeling
Tijdens het bewegen leer je rekening met elkaar te houden en op een juiste manier 
met elkaar om te gaan. Je leert van alles terwijl je beweegt;  wat het belang van (spel-)
regels is, wat een ander kan en jij (nog) niet, dat samenwerken belangrijk is, enz. 
Kortom allerlei positieve kwaliteiten die je in het dagelijks leven hard nodig hebt!

Cognitieve ontwikkeling
Bewezen is dat het leren van bewegingen ook positieve effecten heeft op het 
ruimtelijk inzicht (wiskunde) en een goede aanpak van leren (leerstrategieën).

Effecten van gym/sport/bewegen …
- Kun je beter tegen stress
- Zit je lekkerder in je vel
- Ben je weerbaarder
- Blijf je er jonger uitzien
- Blijf je slanker
- Ontmoet je nieuwe mensen
- Kun je milde vormen van depressie voorkomen
- Blijven ouderen vaak langer zelfstandig wonen
- Krijg je een betere nachtrust
- Leren kinderen omgaan met regels
- Leer je doorzetten om te winnen
- Kun je even alles van je afzetten
- Heb je plezier met elkaar
- Heb je minder kans op chronische aandoeningen en hart- en vaatziekten
- Heb je minder kans op diverse vormen van kanker
- Ontwikkelen kleine kinderen hun motoriek
- Krijgen kinderen zelfvertrouwen

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



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

Wim Harlaar HypotheekHuys bv



- 21 -

- Neemt de productiviteit van werknemers toe
- Kun je beter relativeren
- Krijg je meer weerstand en word je minder snel ziek

Voor alle lessen geldt dat iedereen altijd 3 keer gratis mee mag doen !

Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt : 
Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder 19:30 - 20:30
Dinsdag 15:30 - 16:30 Gym jongens/meisjes Groep 1 15:30 - 16:30
Dinsdag 16:30 - 17:30 Gym jongens/meisjes Groep 2 16:30 - 17:30
Dinsdag 17:30 - 18:30 Eenwielergroep 17:30 - 18:30
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit 20:00 - 21:00
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar 15:30 - 16:30
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder 16:30 - 17:30
  
Feestdagen

Tijdens de kerstvakantie van school stoppen onze lessen, we zien jullie graag weer 
vanaf 9 januari 2017 in de sporthal van Huis op Hemert.

Ook kunt u ons vinden op facebook   
   
Voorzitter:  Vacature   
Vice voorzitter:  Christina Claus    telefoon: 651030            
Penningmeester:  Karin Tjonk           telefoon: 605759             
Secretaris:  Vacature
We zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden.

A.G.O.  - VERVOLG
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KAARTVERKOOP TONEEL EST
De toneelgroep uit Est wil via dit krantje laten weten dat de kaartverkoop is ver-
anderd voor de uitvoeringen in het Dorpshuis in Est. Vanaf heden zijn de kaarten 
verkrijgbaar in het Dorpshuis in Est.

Vrijdag 6 januari start de verkoop op elke vrijdagavond v.a. 20.00 uur. De kaarten zijn 
dan direct mee te nemen en helaas, maar op is op!!
De kaarten kosten op vrijdag €5,- en op zaterdag €7,- (op zaterdag na afloop mu-
ziek). De uitvoeringen zijn allemaal in Est, op de volgende data:

zaterdag 18 februari
vrijdag 24 februari
zaterdag 25 februari
vrijdag 3 maart
zaterdag 4 maart

Wij hopen U hiermee voldoende op de hoogte gebracht te hebben.
Namens de Toneelgroep Est,
Ellie Vermeulen.

Toneelgroep Est

Dit jaar hebben we iets gedaan dat voor iedereen nieuw 
was. We hebben een serenade gebracht bij Dhr. van Santen 
uit Varik die 100 jaar werd!!!
We speelden oude marsen en oude liedjes en hij vond het leuk Hij vierde zijn 
verjaardag in Toevershof en het was er lekker druk en gezellig. We vonden het extra 
leuk omdat Euphonia volgend jaar in maart 110 jaar wordt. De ene jubilaris speelt 
voor de andere.
Op 21 maart speelden we in een van de Tielse  verzorgingshuizen en ook daar zon-
gen de mensen met veel plezier mee met de oude liedjes.
En nu gaan we naar de koudere tijd. Op 23 november spelen we in Walstede en we 
hopen dat de mensen daar ook van onze muziek 
genieten.
En natuurlijk gaan we de Sint weer inhalen met de Pieten. We hopen dat het niet 
zo koud zal zijn als vorig jaar, maar we kleden ons toch in het warme uniform (met 
handschoenen, sjaal, pet, eventueel een deken om). En we zijn natuurlijk nieuwsgie-
rig naar de kleur van de pieten dit jaar.
Verder spelen we nog op de kerstmarkt in Geldermalsen en dirigent Jaap heeft 
bedacht dat we dan kerstmuziek moeten spelen op de James Last manier. Dat wordt 
nog een hele uitdaging! 
En gelukkig mogen we dit jaar tijdens de kerstnachtdienst in de kerk van Ophemert 
spelen en dat vinden we altijd een feestje.

Nieuws van EUPHONIA
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Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

Simon van Oort
Kapelstraat 18 
4061 RC Ophemert 
telefoon [0344] 652615 
fax [0344] 652981 
mobiel [06] 55702429

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
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Beste “ Zestig-plussers”

Wanneer u dit krantje leest, is Sint Nicolaas nog in het land, met allerlei soorten 
Pieten en staat Kerst al voor de deur. Wat gaat de tijd toch snel!

We hebben dit seizoen al drie goed bezochte soos-middagen achter de rug. In 
september heeft Niek van Eldijk het ons soms erg moeilijk gemaakt met zijn foto’s 
van Ophemert. Hij liet ons eerst een klein stukje van een foto zien en dan moesten 
wij raden waar het was of wie zijn/haar huis het was. Nooit geweten dat er zoveel 
verschillende voordeuren in Ophemert te zien zijn. ( En er ook nooit zo op gelet!) 
Zelfs mijn buurvrouw van die middag herkende haar eigen voordeur niet! Daarna 
zagen we het hele plaatje en ja… dan leek het simpel.
In oktober hebben we van alles gezien en gehoord over de Zorg-Imkerij op 
Mariënwaerdt. In de pauze konden we ook nog producten kopen, die op 
Mariënwaerdt verwerkt worden. Een erg leuke en leerzame middag.
In november was mevrouw Annie Schiltmans te gast. Ze kan lekker koken en bakken, 
heel leuk vertellen en smakelijk lachen. De opbrengst van haar lezing en de centjes 
die we in de pauze verzameld hadden, zijn bestemd voor het goede doel: Weeshuis 
“Le Nid” in Ivoorkust, waar haar zus tien weeskinderen verzorgt.

Het volgende staat er nu op het programma voor de komende periode:
Woensdag 7 december 2016 gaan we, met hulp van Erika van de Water, knutselen 
en frutselen!  We gaan een kerststukje maken. Doet u mee? Wel een snoeischaar 
en een mesje meenemen. Voor de rest wordt gezorgd. Dat zal gezellig worden: 
knutselen en kletsen, en  op zijn tijd een natje en een droogje.  Aan het eind van de 
middag bent u weer helemaal op de hoogte van het plaatselijke nieuws en u neemt 
nog een mooi kerststukje mee naar huis ook!
Let op! Woensdag 11 januari 2017, tweede woensdag van de maand, van 11.00 
uur tot 16.00 uur, NIEUWJAARSONTMOETING.
Gezellig met elkaar het nieuwe jaar inluiden, met een warme maaltijd en een borrel. 
Wat dacht u van de boerenjongens van Evie? Die zijn beroemd en/of berucht! 

Wij wensen eenieder die dit leest een goed en gezond 2017 toe.

Op woensdag 1 februari 2017 komt de heer Jaap de Kock uit Hellouw ons, in 
dialect, mooie en grappige verhalen vertellen over alledaagse gebeurtenissen. 
Lachen mag! Lachen is goed voor je humeur en voor je gezondheid, dus kom naar de 
Torenhof en laat je vermaken.
Natuurlijk is in februari het seizoen nog niet voorbij, maar over de rest van het 
programma schrijf ik in het volgende krantje.
Voor informatie, of over het ophalen en weer thuisbrengen, kunt u bellen naar een 
van de volgende dames: Evie (651266), Bertha (652539) of Riet (652003).
Tot ziens in de Torenhof.
Hartelijke groet van Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT



47



- 29 -

Als ik dit zo zit te schrijven en naar buiten kijk schijnt de zon die ons dit jaar zoveel 
mooi najaarsweer heeft gebracht. De oogst kon goed naar binnen worden gehaald, 
de wegen bleven mooischoon.
Op 29 augustus was onze eerste afdelingsavond van seizoen 2016-2017, zoals altijd 
een bijpraat- en doeavond. We gingen een etagère maken van kopjes en bordjes, 
deze werden met een supersterke lijm op elkaar gezet.
De volgende avond was op 26 september, Mariska Timmer kwam ons vertellen over 
haar beroep van goudsmid. Zij heeft een hele mooie winkel in Geldermalsen,haar 
werkplaats heeft ze in de winkel. Van allerlei sieraden die niet meer gedragen
worden, o.a. trouwringen kan zij iets nieuws toveren. Zij liet ons ook haar 
gereedschap zien wat zij hierbij gebruikt. 
Na de pauze kwamen we van alles te weten over diamanten; de winning, het slijpen, 
het verwerken in een mooie ring of ketting.
De avond van 31 oktober stond in het teken van zorg. Vroeger of later krijgen we er 
allemaal mee te maken, thuiszorg, huishoudelijke hulp,dag opvang, tafeltje dekje, 
enz. Doel is: als het ff kan in eigen huis blijven wonen. De Wittenbergzorg kan hier 
heel veel in betekenen en iedere client kan zelf een keus maken uit verschillende 
zorgaanbieders. Dit is nog lang niet altijd bekend. De Wittenbergzorg zit in Haaften 
en is onder deel van zorgcentrum De Wittenberg.
Op woensdagmiddag 14 september zijn we naar de boerderij De Pippert van de fam. 
Kranendonk geweest. We werden heel hartelijk ontvangen met koffie/thee en wat 
lekkers, Anja vertelde ons over de historie van De Pippert en de huidige problematiek 
in de land- en tuinbouw. We konden kijken bij de jonge pasgeboren kalveren, konden 
zien hoe een robot de koeien melkt( dit gaat dag en nacht door). Hoe anders ging dat
vroeger. Ook gingen we kijken bij de vakantieverblijven van Het betere boerenbed, 
vooral kinderen hebben een droomvakantie op de boerderij zo vertelden Anja 
en Janneke. Na nog wat gedronken te hebben namen we afscheid van de fam.
Kranendonk, het was een hele leuke leerzame middag.
Anja, Janneke en Cor: nogmaals BEDANKT!!!!!

Op 21 november zijn we te gast bij vrouwenvereniging Maranatha. Dat wordt met 
het onderwerp Kunst en Kitsch vast en zeker erg leuk.

Onze jaarlijkse kerstavond vieren we op 19 december.
De collecte voor het Koningin Wilhelmina Fonds begin september heeft dit jaar het 
mooie bedrag van € 1411,00 opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt!!!

Gelezen: als je 100 mensen niet kunt helpen, help er dan eentje. ( zuster Teresa)

Met hartelijke groeten en tot een volgende keer.
Agnes, Gerrie, Jenny, Diny, Hermien.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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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 najaars kampioenschap, dus Hup Hèmert!
Het eerste elftal draait heel goed mee in de middenmoot en de JO19-1 staan, na een 
paar wedstrijden van de 3de naar de 2de klasse geplaatst te zijn, al weer op de 2de 
plaats. Dat biedt perspectief! Het mag duidelijk zijn, we zijn blij met de toevoeging 
van Addie en Dennie aan ons trainersbestand!

Gebruik van de velden en de zaal
Hoewel het de afgelopen tijd eerder te droog dan te nat, toch kan er toch meer water 
uit de lucht komen dan de mat afgevoerd kan krijgen. Mocht dit het geval zijn, dan 
kan er niet of minder op getraind worden. 
Voor het eerst hebben we nu in de maanden januari en februari structureel de 
beschikking over de gymzaal voor elk team 1x in de week. Buiten deze maanden om 
bekijken we of de zaal beschikbaar is indien nodig. 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. Dus hou je 
groepsapp in de gaten.

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

 

Pupil van de week
Ook dit jaar kun je je weer opgeven voor de VIP-behandeling van pupil van de week! 
Wil jij ook? Geef je dan op via een mail naar 
activiteiten@vvophemert.nl of geef het door aan Roelanda Lagerweij.

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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EHBO informatie avond
7 september door Fysiotherapie Monhemius en onze eigen Prisca georganiseerd. 
De opkomst was beperkt, maar erg positief, dus dat gaan we volgend seizoen zeker 
weer doen. Heb je een blessure of ben je blessuregevoelig, meld je dan via info@
vvophemert.nl aan en we plannen je in bij Prisca, voor advies, begeleiding en 
behandeling.

De nieuwbouw
De volgende stap is gezet. De bijzondere ALV is geweest op 27 oktober en de 
vergadering heeft unaniem besloten gebruik te maken van het aanbod van 
de gemeente om een voorschot van 15.000 euro subsidie ten behoeve van de 
nieuwbouw te krijgen in ruil voor het verschuiven van de veldrenovatie niet eerder 
dan 2023, terwijl in het kader van het samenvoegen van gemeentes een nieuwe 
sport- en subsidiebeleid vanaf 2019 verwacht wordt. Wij houden onze bankrekening 
dus nauwlettend in de gaten!

Contributienota’s
Alle contributienota horen nu betaald te zijn, tenzij er een betalingsregeling 
getroffen is. Heb je een vraag, stuur dan een mail naar rolina@vvophemert.nl.

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Van Eldik Vuurwerk heeft de 
JO19-1 verwend met nieuwe 
tenues én nieuwe tassen.
Mevrouw van Eldik is natuurlijk 
bedankt door de heren en ging 
met bloemen en taart weer naar 
huis. 

De jongens van de JO15-1 
hebben de eer gehad om als 
allereerste de nieuwe serie 
tenues te dragen, dankzij Flora 
Nova!

Door ECIS zien  onze meiden 
MO13-1 er weer supersnel 
uit! De tegenstander werd 
vervolgens met 6-2 naar huis 
gestuurd!

 
Het 2de herenteam is ondertussen door Willekes van nieuwe tenues voorzien. Bij de 
eerstvolgende thuiswedstrijd gaan we de sponsorfoto maken!

V.V.OPHEMERT - VERVOLG





- 37 -

Alle sponsors weer super bedankt!
Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding of materiaal te sponsoren, een bord te 
plaatsen, een wedstrijdbal te sponsoren of de club op een andere manier steunen, 
laat ons dat weten! 
Het volledige overzicht van sponsors vindt u op onze site www.vvophemert.nl. 

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
De dames van de Activiteitencommissie zullen weer aan de slag moeten!
Zaterdag 12 november wordt Ophemert weer door vele jeugdige voetballertjes van 
oliebollen voorzien. 
De Nieuwjaarsreceptie en het Snerttoernooi staan voor 7 januari 2017 op de agenda 
en zelfs de jubileum activiteiten zijn al gepland.

Nieuwsgierig? Kijk dan vooral op de agenda van de website.

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

V.V.OPHEMERT - VERVOLG

Hoewel het winterseizoen alweer nadert en de dagen weer 
korter worden, gaat het tennissen gewoon door! Na de 
zomer hebben we weer een leuke activiteitenkalender gehad voor zowel onze jonge 
spelers als ook voor de senioren. 

De najaarscompetitie voor de senioren is alweer ten einde. Zowel de dames- als de 
herenteams hebben de eer van de vereniging weer verdedigd! 

De senioren hebben op maandagavond de vaste racketavond: een avond waar het 
naast de gezelligheid, toch ook vooral gaat om  lekker tennissen. Ongedwongen 
en telkens weer met een andere tennispartner spelen, ongeacht het niveau. Voor 
de dames die op woensdagochtend tijd hebben, is er elke woensdag om 9 uur de 
mogelijkheid om een partijtje te komen spelen. Kom vooral eens kijken en speel een 
wedstrijdje mee! In december en januari spelen we de interne wintercompetitie, 
zodat we lekker in beweging blijven! En hou de toernooikalender in de gaten, want 
ook in 2017 organiseren we weer het ‘’ Sprokkeltoernooi”. 

TVO Jeugdcommissie 
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Jeugdcommissie
In september en oktober hebben we weer de slagvaardigheidslessen gehad. Onder 
leiding van Vincent en Lucy
hebben onze jongste spelers 
spelenderwijs het tennissen 
weer verder onder de knie 
gekregen. Op 12 oktober 
hebben we deze cyclus 
afgesloten met een toernooi. 
Een leuke middag waar het 
vooral draait om plezier 
in het spel! In het voorjaar 
starten we weer met de 
slagvaardigheid. 
Het Oranje competitieteam 
heeft de Worldtour najaar 
competitie gespeeld. Dit keer 
met andere tegenstanders in een wat zwaardere poule. Maar we kunnen trots op ze 
zijn, want ze hebben menig wedstrijdje gewonnen! In de poule zijn ze uiteindelijk 
tweede geworden. Knap gedaan. 
Ook in 2017 gaan we weer inschrijven voor de competitie die op zondagochtend 
wordt gespeeld. 
De oudere jeugd had op 30 oktober een gourmetavond met minitennis. Erg gezellig 
en leuk om deze groep weer bij elkaar te zien op de tennisbaan. 
TV Ophemert voldoet aan de criteria van de KNLTB en mag zich daarmee een 
Tenniskidsvereniging noemen! Onze tennisleraar heeft de opleiding voor Tenniskids 
gevolgd, waarmee we de kennis in huis hebben om de jongste jeugd op een 
uitdagende manier te leren tennissen. Plezier en samenspel, daar draait het om! 

Lijkt het jou ook leuk om te tennissen, 
neem een kijkje op onze website www.
tvophemert.nl voor meer informatie of  kom 
eens kijken bij één van onze activiteiten. 

TVO Jeugdcommissie  - vervolg 



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com
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“HUIS OP HEMERT”

In de herfstvakantie waren er in Huis op Hemert een 
aantal activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De 
Techniek –Experience en het knutselen werden ondanks het mooie weer goed bezocht.
 

De Herfstfair ook weer achter de rug. Een wat 
kleinere opzet als voor heen, maar er was 
genoeg te zien en te koop! Op naar de Lentefair.
Op de maandagavond is het Haak en Brei Café, 
hier komen dames lekker gezellig met elkaar 
breien en haken ( of borduren). Deze avond is 
zowel voor de beginner als voor de gevorderde 
haakster of breidster. Iedereen neemt zijn eigen 
handwerk mee, en onder het genot van een 
kopje koffie of thee bewonderen we elkaars werk, leren we van elkaar en doen nieuwe 
ideeën op. Heb je altijd al willen haken of breien kom gewoon een keertje binnen 
lopen. We zittener iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Er zijn aan deze 
avondgeen kosten verbonden. Iedereen neemt zijn eigen spullen mee voor haar haak 
of brei werk. Alleen de consumptie is voor eigen rekening.

De Biljart vereniging De Batavieren vind u ook in Huis op Hemert. De biljart vereniging 
heeft een aantal teams die in de  competitie spelen bij K.N.B.B. Vindt je biljarten 
wel leuk maar wil je geen verplichtingen van een competitie dan is er op iedere 
dinsdagavond biljarten  voor rustende leden van de biljartvereniging. Wil je weten wat 
dit precies inhoud kom dan een keer binnen lopen op dinsdag avond of neem  contact 
op met Lisette van Lavieren tel: 06-44662484.

Maandelijks  op de laatste vrijdag word er een Café “Met” georganiseerd .Onder het 
genot van een hapje en drankje wordt er een spel spelen, denk aan kaarten ,rummikub  
of de week doornemen met uw dorpsgenoten. Natuurlijk kunnen er ook andere 
spellen gespeeld worden, neem uw eigen spel mee.  In de maand november valt Café 
“Met” samen met het Sinterklaas feest van de jeugdsoos. Hierdoor wordt het 1 week 
doorgeschoven dus is het niet op 25 november maar op 2 december.
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VAN DE REDACTIE
Aanleverdatum kopij

Voor uitgave 1 van 2017 is dat:  20-21-22 januari  
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Ook dit jaar gaan we weer een mooi kerststuk maken deze keer gaan we een 
kerstkrans maken De workshop zal plaatsvinden op vrijdag 9 december onder leiding 
van Wilma Wouterse. Aanvang: 20.00 uur. De kosten zijn €27.50 dit is incl. een hapje 
en een drankje. 

Zelf meenemen: Schaar en evt. een tangetje.
Opgeven kan via: activiteitenhoh@gmail.com 
Rob Verhoef: 06-20497877 na 18.00 uur 0344-608903 
Petra de Haas: 06-5156054 

Ook dit jaar is Huis op Hemert weer open met oud en nieuw voor meer informatie 
houd uw brievenbus in de gaten.

Ook voor uw feestjes en partijen kunt u natuurlijk in Huis op 
Hemert terecht. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden 
neem dan kontact op met: Rob Verhoef: 06-20497877 
na 18.00 uur 0344-608903 - info@kulturhus-ophemert.nl

“HUIS OP HEMERT” - vervolg

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

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT





Dagelijks geopend
vanaf 11:30 uur

Kromme Steeg 11 Kapel-Avezaath
www.huizepoelzicht.nl - 0344 661547

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.

Dagelijks geopend
vanaf 11:30 uur

Kromme Steeg 11 Kapel-Avezaath
www.huizepoelzicht.nl - 0344 661547



‘t Hèmers Krantje

Nr 6, november 2016

        ____________ 

Autobedrijf Willekes 

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

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

BETAALBAAR 

OPHEMERT – TIEL    
www.autobedrijfwillekes.nl 

telnr. 0344-651294 
 

        ____________ 

Bandenservice Willekes         

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
DE BANDENSPECIALIST 

OPHEMERT 
www.bandenservicewillekes.nl 

telnr. 0344-661446 


