
 

 

Ik ben Berry van Hemert,   

geboren en getogen in 1976 te Haaften en woon tegenwoordig in het prachtige dorp Meteren. 

Ruim 12,5 jaar geleden was ik stemmer van het eerste uur bij GB Neerijnen, een partij waar ik mezelf 

erg in kon vinden. Ik heb veel ontwikkelingen meegemaakt en als actief lid tot op de dag van vandaag 

ben ik een strijdlustig type.  

Toen de dag aan brak dat West Betuwe in de steigers stond ben ik gevraagd om als bestuurslid van 

LLB aan te treden en de gevreesde plaats 13 op de lijst in te nemen. Deze eer pakte ik met beide 

handen aan want zeg nu zelf 13 is een uitdaging en ja ik hou wel van een beetje spanning.  

Ik houd me bezig met de Deze Website  Sociale Media  en Automatisering en ondersteuning voor 

onze club. Iets wat ik heel leuk vind om te doen. Ik ben zelfstandig ondernemer en eigenaar van RRC 

Bouw & Onderhoud, ik houd me bezig met particulier onderhoud, bouwkunde, techniek, 

verbouwingen, nieuwbouw, en advies.. 

Daarnaast kennen de meeste mensen mij van feesttenten, clubs en discotheken. Ik heb een kleine 25 

jaar met veel passie muziek gemaakt met mijn eigen Drive-inn show The Nighttrain, en later ook met 

verschillende artiesten gewerkt, waaronder DJ Galaga in diverse clubs en met uitstapjes zoals de 

Time Out en Shooters op Mallorca. Nadat ik ik al een tijdje het draaien op een laag pitje had gezet 

heb ik sinds kort de draad weer opgepakt met een goede vriend van mij zijn we een Radio 

programma gaan maken op ExtraFM 107.2 de lokale omroep van Maas & Waal. Het programma heet 

WeekendXL en is elke zaterdag middag te Horen op ExtraFM 

Elke dag zit ik op de weg naar het drukke Amsterdam of elders in het land, het leukste van het einde 

van je werkdag is; de A2 terug nemen in zuidelijke richting, en dan te eindigen in het mooiste plekje 

van Nederland onze gemeente West Betuwe. De plek van drie keer de letter R, wel te verstaan  rust, 

ruimte en rivieren. De gastheer van de stilte een plek om trots op te zijn. De plek waar de burger 

gehoord wil worden en betrokken kan zijn bij alle daagse politiek in onze 26 Kernen. “Geen Den 

haag” maar juist wat er toe doet in onze lokale politiek.   

“Samen maken we Het verschil” 



 


