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‘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. Erna Wachtmeester
Euphonia Berendet van Huenen
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Willy van Heerewaarden
Klaverjassen Petra de Haas
Huis op Hemert Ina en William Willekes
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert oranjeophemert@hotmail.com
Restaurette “kom d’rin” Hetty van Oord
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
Vrouwen van Nu Hermien Hooijer
Waalruiters West Ophemert Iris van Beuzekom
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 2022:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
2e 13 maart 6 april
3e 1 mei 18 mei
4e 19 juni 6 juli
5e 28 augustus 14 septemer
6e 30 oktober 16 november
Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.

Fotograaf omslag: Bob de Vries
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Traditie 
In China is er het gebruik om bij een begrafenis de dode dodengeld mee te geven. 
Dit is ritueel ‘geld’, in de vorm van nep bankbiljetten die een rol spelen bij de Chinese 
voorouderverering. Zo kunnen nabestaanden garanderen dat hun overledenen ook 
in het hiernamaals een goed tweede leven zullen leiden. Deze bankbiljetten worden 
tijdens speciale gelegenheden ritueel verbrand.

Ik moet hier altijd aan denken als ik lees voor hoeveel miljoen er nu weer in Nederland 
aan particulier vuurwerk de lucht in is geknald. Voor wie gaan al die miljoenen bij 
ons de lucht in? Zelfs met het tijdelijke vuurwerkverbod, waar overigens weinig van 
te merken was, vind ik de bedragen nog steeds enorm. Daarbij komen natuurlijk ook 
nog alle kosten van de bushokjes, brievenbussen, verkeerspaaltjes en autobanden die 
het nieuwe jaar niet haalden. Verzekeraars hebben de schade aan huizen alleen dit 
jaar al op 10 miljoen geschat. 

Ik heb laatst eens even opgezocht waar het gebruik van vuurwerk in Nederland met 
oud en nieuw vandaan komt. Van oudsher was het verjagen van de kwade geesten 
het doel van het vuurwerk zodat we het nieuwe jaar goed konden beginnen. En 
natuurlijk is het beheersen van explosies een teken van macht en kunde. Leuk 
of schokkend weetje is dat in geen enkel ander Europees land zoveel geld wordt 
uitgegeven aan vuurwerk als in Nederland.

Op mijn werk zijn er veel buitenlanders te vinden die altijd enigszins geschokt zijn als 
ze voor de eerste keer oud en nieuw in Nederland ‘overleefd’ hebben.  Er zijn mooie 
YouTube filmpjes (zoek op How to survive Dutch Fireworks) over wat buitenlanders 
vinden van het oud en nieuw in Nederland, waarbij de conclusie is dat vooral 13-jarige 
jongens vuurwerk afsteken onder het roepen van ‘Wajoo’. Laat dat laatste nu ook te 
horen zijn op de video van de vuurwerkbom die in Beusichem meer dan 10 woningen 
beschadigde.

Als je ooit in het buitenland oud en nieuw hebt gevierd is de reactie van mijn collega’s 
ook niet verwonderlijk. Ik heb zelf een aantal keer de jaarwisseling in het buitenland 
gevierd. Met mooie professionele vuurwerkshows, goede DJ’s en dansfeesten buiten 
in Australië en Frankrijk, en tradities als 12 druiven eten op klokslag 12 en een rode 
onderbroek aan op oudejaarsdag in Spanje. 

In Nederland lijkt de traditie van oud en nieuw zo langzamerhand uit te lopen op het 
creëren van een kleine oorlogszone. Wat als al die miljoenen nu eens gaan naar het 
organiseren van een goed feest, met een professionele vuurwerkshow of een drone 
vuurwerkshow. Met dan de laatste week van het jaar een lasergame wedstrijd voor de 
13+ leeftijdsgroep zodat zij zich nog steeds kunnen uitleven.

Ik zag in de kernagenda van Ophemert het punt staan van Ophemert in het Licht, 
met een vuurwerkshow voor het dorp als evenement. Wellicht iets voor 31 december 
2022? Ik ben hoopvol op een nieuwe traditie, in ieder geval in Ophemert. 
Iedereen de beste wensen voor dit nieuwe jaar!

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot



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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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Wat was het jammer dat we met Kerst weer niet konden optreden. We hadden er zo’n zin 
in en hadden al een paar weken ons Kerstrepetoire gerepeteerd. Dat kan nu de kast weer 
in tot november… Hopelijk kunnen we dan eind dit jaar weer in de kerk spelen en ook 
tijdens het winterfeest in Huis Op Hemert.

Maar wat was het dan fijn dat we net voordat dit stukje ingeleverd moest worden het 
bericht kwam dat musiceren met een groep weer is toegestaan!!!!
Dinsdagavond 18 januari is de slagwerkgroep weer gestart en op woensdagavond 19 
januari de harmonie. We kunnen nu verder met de voorbereidingen voor de uitvoering 
begin april. Meer informatie over de precieze invulling hopen we in het volgende stukje 
te kunnen geven.

Tijdens de verenigingsmarkt in september hadden zich 3 dames aangemeld voor de 
kennismakingscursus met muziek. Vanwege dit lage aantal aanmeldingen hebben we de 
cursus helaas niet kunnen laten doorgaan. 
Maar mocht u goede voornemens op muziekgebied hebben en interesse hebben in deze 
cursus, lessen, lidmaatschap of donateur willen worden, neem dan gerust contact met 
ons op via euphonianeerijnen@gmail.com!

Voor nu hopen wij dat corona en eventuele maatregelen dit jaar geen roet meer in het 
eten gooien en wij ons veelvuldig kunnen laten zien en horen. Hopelijk tot gauw!

Muzikale groet!

NIEUWS VAN EUPHONIA

Beste ouders en kinderen,

Bij deze willen wij jullie laten weten dat wij stoppen met het organiseren van de 
kindercarnaval. Wij hebben het 5 jaar met ontzettend veel plezier gedaan, maar helaas 
komt aan alles een einde.

Wij hebben een gesprek gehad met de waarnemers van HOH, maar de mogelijkheden 
waren beperkt, waardoor het financieel voor ons niet meer haalbaar is. De eerste jaren 
zijn wij bijgestaan door sponsors, waarvoor ontzettend bedankt!! Dankzij de sponsors 
hebben we het zo lang vol kunnen houden!!

HOH zal met hun activiteiten commissie de kindercarnaval oppakken, wij wensen hen 
succes en vooral veel plezier.  Ons zul je vast nog eens tegen komen met een andere 
activiteit.

Groetjes Wendy en Sabine (carnavalscomité)

Kindercarnaval
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Lieve medemensen, 
lezers van ’t Hèmers Krantje, hoe gaat het met jullie? 
We kunnen elkaar nog niet in levende lijve ontmoeten,
dus dan maar via het Krantje.
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen, wat zal het ons brengen? Waarschijnlijk zal 
het coronavirus, net zoals het griepvirus, bij ons blijven en in de koude maanden zijn 
kop op steken. We zullen moeten leren hoe we ermee om moeten gaan en misschien 
jaarlijks vaccineren net als met de griep. Dit jaar zal waarschijnlijk alles stapje voor stapje 
verder opengaan, maar of alles weer wordt als voor de pandemie?! We zullen het zien. 
Misschien gaat het zoals met de vogelgriep: iedere keer weer een nieuwe uitbraak. 
Hopelijk hoeven we dan niet , net zoals het pluimvee, iedere keer weer ‘ opgehokt ‘ te 
worden.

U zult begrijpen dat we nu nog geen idee hebben wanneer we weer met de SOOS 
kunnen beginnen. Als het aan ons ligt: zo snel mogelijk!! Maar het moet wel verantwoord 
zijn. Zo gauw het kan, krijgt u bericht van ons.

Om de moed erin te houden, schrijf ik hieronder een stukje van Phil Bosmans, uit het 
boekje  “ Menslief ik hou van je.” Bosmans noemt zijn stukjes ‘vitaminen’ , als je iedere dag 
zo’n stukje tot je neemt, geeft dat een beter gevoel als je wat somber bent.

De zon van de dag.
Roep de lente. 
Roep om de zon.
Laat je vangen door het wonder van het licht
en van het leven. 
Kijk naar de leeuwerik
die zingt hoog in de lucht.
Weet je waarom?
Omdat hij geen huishuur moet betalen!
Kijk naar de hemel en zing,
omdat de zon gratis voor je schijnt.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid, heel veel zon, aardige mensen om u 
heen en heel veel vreugde in 2022.

Een hartelijke groet van het bestuur,

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

En hopelijk tot gauw in de Torenhof.

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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Beste dorpsgenoten, 
Een update vanuit onze mooie rijvereniging 
Waalruiters-West.

Viertallen
De vorige keer hebben we verteld over onze start van het
4-tal rijden. Hierbij rijden 4 paarden tegelijkertijd op muziek moeilijke figuren. De 
eerste wedstrijden zijn inmiddels verreden met mooi resultaat. Het paard/pony 
viertal (klasse L) is één keer 4de geworden en één keer 2de. Een hele mooie prestatie.
Het paarden viertal (klasse M) is één keer 4de, één keer 3de en één keer 2de. Alle 
paarden en ruiters raken steeds beter op elkaar ingespeeld waardoor het er super 
mooi uitziet.

Als u dit zelf ook wil bewonderen en mee wil genieten kunt u op YouTube hier 
filmpjes van opzoeken. Zoek op: Viertal Waalruiters-West klasse M of Viertal 
Waalruiters-West klasse L
https://youtu.be/Fio0XQFxl78 of https://youtu.be/7mj1QqT30kw

Wij blijven flink doortrainen en mogen 5 februari weer onze kunsten demonstreren, 
deze keer in het Brabantse Boxtel

Rijvereniging
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Speculaas actie 2021
Op zaterdag 27 november zijn wij als rijvereniging met 
Pietjes en pony’s het dorp in getrokken om speculaas 
te verkopen. Ondanks het slechte weer en de kou was 
het een hele gezellige ochtend en werden we overal 
enthousiast ontvangen. 
Aangezien de verkoop heel voorspoedig verliep, waren 
we eerder uitverkocht dan verwacht. Hierdoor hebben we helaas niet alle straten 
kunnen bezoeken, excuus hiervoor. Mochten we in 2022 weer een actie doen, zullen 
we ons best doen om het hele dorp te bezoeken.

Dank aan alle mensen die speculaas hebben gekocht en aan banketbakker Jan Pieter 
Duin en zijn team voor de heerlijke speculaas en fijne samenwerking. 

Even voorstellen
Iedere editie stellen we één lid met haar paard aan u voor, deze keer is de eer aan 
Floor.

Naam lid: Floor van den Anker (17 jaar)
Naam paard: Eindershof Vivian (13 jaar)
Wat is de leukste eigenschap van je paard?
Haar eigenwijze maar o zo lieve gedrag.
Wat doet ze het liefst?
Ze wil heel graag hard voor me werken maar 
staat ook graag op de wei. Met water spelen 
maak je haar ook altijd blij!
Wat doen jullie het liefst samen?
Ik vind het ontzettend leuk om met haar naar 
het bos of hei te gaan! Maar wedstrijd samen 
vind ik ook super!
Wat is haar favoriete snack?
Snoepjes, dus dan die krijgt ze natuurlijk ook 
altijd als beloning!  
Wat is het leukste wat je afgelopen jaar met 
de vereniging hebt gedaan?
4-tal wedstrijden. Ik vind het super leuk om dat 
samen met Vivian en de andere pony’s te doen! 
Zij wordt er ook heel erg enthousiast van! 
Wat is jullie grootste blunder?
Dat ik een keer zo hard schrok met een 
schriktraining dat ik er uiteindelijk naast lag. 
Oeps.. 
Wat wil je graag nog een keer doen met je paard?
Ik zou het super gaaf vinden om samen nog een keer een cross training te doen, 
alleen vind ik dat zelf nog een beetje spannend.
Wat is je leukste herinnering samen?
Ponykamp met de Waalruiters-West! Maar natuurlijk nog veel meer!

Rijvereniging -vervolg-
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De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het 
belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en 
gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, 
vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en bus aan 
leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar vervoer 
laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn 
de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met het 
openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!

Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer.
Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk 
hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan bieden de interactieve online OV-
informatiebijeenkomsten uitkomst. 
Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op: 
donderdag 20 januari, maandag 24 januari 2022
dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari 2022
dinsdag 15 maart 2022
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart 
aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn 
vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in 
het openbaar vervoer.

Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 
40 130 ontvangen deelnemers een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze 
bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera 

Reizen met het OV



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen 
telefonisch op weg geholpen worden.

Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-
ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder 
begeleiding. Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer 
zelf de reiskosten.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Maak dan 
gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart 
aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten 
over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u (onverwachts) noodgedwongen 
afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-
ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het 
antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen. 

Wanneer: 
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie OV-ambassadeurs 
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle
tel, 038-454 01 30

Reizen met het OV - vervolg -
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“INSPIRATIE 

Inspiratie om iets te schrijven heb ik helaas deze keer niet,
ik zit nog steeds “gevangen” in mijn grote verdriet !
Inmiddels zou het toch wel minder moeten zijn,
maar NEE : het verlies van mijn lieve Pansjo doet mij nog zo veel pijn .
HIJ was soms een “bron ”om iets over te schrijven ,
die herinneringen zullen ook altijd in mijn gedachten blijven!
Dat hij b.v. de was voor mij naar de wasmachine sleepte,
en ik dikwijls met zijn slimheid “dweepte” ! 

Na dat vreselijke moment van afscheid
is er heel weinig waarover ik mij momenteel verblijd!
Wel beleefde ik veel plezier aan de mooie Amaryllis
die ik van Geertje kreeg rond de tijd van Kerstmis.
Wekenlang heb ik van die prachttige witte bloemkelken genoten
ook dikwijls eventjes een “plaatje geschoten”.
Om aan haar en de familie te laten zien
het waren er zeker wel een stuk of tien .
 
Maar deze week heb ik ook daar afscheid van genomen :
wel de bol bewaard , die misschien nog eens tot bloei kan komen .
Die “terugkeer” zit er voor mijn dappere Pansjo niet meer in .
Hij was mijn liefste kameraadje vanaf het begin .
Dat was hij nog extra in deze akelige corona jaren ,
waarin wij dan tenminste nog samen waren ,
terwijl familie en kennissen op afstand moesten bijven.
En..... zowaar heb ik toch iets op zitten schrijven .
 
Zo is het blad NOSTALGIE in dit krantje toch beschreven
en is die pagina niet onbedrukt gebleven :)
Ik hoop dat jullie allen : oud en jong en groot en klein
in het jaar 2022 eindelijk eens echt gelukkig mogen zijn .

Hartelijke groeten ,
   Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©





- 25 -

Het blijft maar op en neer gaan met de sport…dan weer wel, 
dan weer niet, dan tot 5 uur en gelukkig nu weer volledig. We 
wachten nog tot het moment we ons clubhuis en terras weer 
mogen openen, maar hopelijk krijgen we ook daar binnenkort 
weer groen licht. Een vereniging staat immers voor gezelligheid!

We hebben dus weer perspectief om activiteiten te organiseren! Mits de horeca wordt 
geopend, organiseren we in februari ons jaarlijks terugkerend Sprokkeltoernooi. 
Dit vindt dit jaar plaats tussen 22 februari – 6 maart 2022! We hopen weer een vol 
toernooi te hebben. Mochten de Coronaregels het niet toelaten, dan hebben we al een 
alternatief geregeld voor de maand juni. 

De voorjaarscompetitie zal in april ook van start gaan. Inmiddels is de inschrijving 
gesloten, hebben we de teams compleet en spelen we dit voorjaar met 7 teams in 
de voorjaarscompetitie en wellicht nog een team in de zomeravondcompetitie. Op 
vrijdagavond speelt om de week HD/DD en GD. We hebben voor de vrijdagavond 5 
teams ingeschreven: 1 DD, 2 HD en 2 GD. Op zaterdag is een herenteam ingeschreven 
en we hebben dit jaar ook op zondag een damescompetitieteam. Erg leuk om te 
zien dat we zoveel enthousiaste leden hebben voor de competitie. Nu maar hopen 
dat Corona geen roet in het eten gooit en dat we kunnen genieten van de mooie 
wedstrijden! Veel succes allemaal!

Als vereniging blijven we op zoek naar vrijwilligers om de vereniging actief te houden. 
Want ondanks dat we een vereniging zijn met circa 140 leden, komen veel taken nog 
terecht op dezelfde schouders. In  het bestuur ontstaan op korte termijn 2 vacatures. 
Onze tennisvereniging verdient een voltallig, actief bestuur. Lijkt het jou leuk om mee 
werken aan de toekomst van onze vereniging of wil je wellicht wat ervaring opdoen in 
een bestuursfunctie dan is dit jouw kans! We hebben een leuke club en een bestuur van 
5 mensen,  vergaderen één keer per maand en iedereen in het bestuur heeft een apart 
aandachtsveld. Ben je geïnteresseerd, laat het weten via secr@tvophemert.nl

Wat staat er op het programma?
Naast het Sprokkeltoernooi, vindt de komende periode een aantal toernooien plaats. Zo 
is het mogelijk om via KNLTB Match app mee te doen aan de multi-club flexcompetitie. 
Een competitievorm zonder invloed op de rating, samen met Varik/Heesselt en Haaften. 
En in maart kun je deelnemen aan de West-Betuwe Cup. De wedstrijden vinden plaats 
bij TC De Belt (Heukelum) en de Waalkanters (Vuren). Deelnemende verenigingen zijn 
Varik, Waardenburg, Haaften, Rhelico, Vuren, Geldermalsen, Heukelum en Ophemert.  
Inschrijven kan via Toernooi.nl. 

Later dit jaar volgt Maak kennis met Tennis voor de basisschooljeugd en de 
clubkampioenschappen. Kortom volop activiteiten te verwachten op het tennisveld! 

TV OPHEMERT
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Lid worden?
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom bij onze actieve vereniging! Op 
maandagavond vanaf half 8 organiseren we de toss avond en ben je van harte welkom 
om eens een kijkje te komen nemen! Meer informatie? Mail naar secr@tvophemert.nl. 

TV OPHEMERT - vervolg -

Namens de vrijwilligers van de Kwispelwei een diervriendelijk en gezond 2022!
 
Sinds mei 2019 kunnen onze viervoeters heerlijk ravotten op de veilige speelweide 
terwijl de baasjes bijkletsen, nieuwe dorpsgenoten ontmoeten en zelfs nieuwe 
zakelijke relaties ontwikkelen.
De Kwispelwei is bedoeld als speelplek voor de hond, niet als uitlaatplek.
Het is dan ook goed om te zien dat vrijwel alle baasjes meehelpen het veld vrij van 
poep te houden.
Helaas voorziet de gemeente niet meer in de poepzakjes, maar we doen dit nu zelf. 
Ook proberen we het veld zo vrij mogelijk van gaten te houden om verstappingen 
van baas of hond te voorkomen. We hopen dat baasjes van enthousiaste gravers 
hierin meehelpen.
 
Dan de dijkverzwaring en de Kwispelwei;
Helaas moeten we vele meters gaan inleveren, maar gelukkig zien de betrokken 
partijen in dat de Kwispelwei belangrijk is om te behouden (dit staat ook in de 
kernagenda van de dorpstafel Ophemert).
Er wordt meegedacht om alternatieve meters te zoeken. Telefonisch zijn er al 
goede gesprekken geweest met de omgevingsmanager van het waterschap, onze 
gebiedsmakelaar en de contactpersoon van de
Dijkverzwaring tussen Waardenburg en Tiel.
 Bij inlevering van deze kopij is nog niets bekend, maar hopen in de 
loop van dit jaar meer te horen van wat mogelijk is. 
Dus wordt vervolgd….
 
De hartelijke groeten van de vrijwilligers van de Kwispelwei.

Even “Bijkwispelen”
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De feestdagen en jaarwisseling liggen achter ons. We hopen dat u mocht genieten van 
mooie ontmoetingen met geliefden, feestelijke momenten en tijd om te ontspannen. 
En bovenal wens we u een mooi nieuwjaar toe! Met gezondheid, veel liefde en de rust 
en ruimte om te genieten van wat belangrijk voor u is.  Een jaar voor nieuwe kansen, 
uitdagingen en mogelijkheden. Een jaar om mooie momenten te beleven met ieder die 
u dierbaar is, en nieuwe herinneringen te maken. Dus:

Geniet, heb lief en deel!

Kerst en oudjaar
Helaas konden we elkaar niet ontmoeten in de kerk dit jaar, maar we hebben 
geprobeerd om voor u thuis mooie diensten te organiseren. We hebben er veel 
genoegen aan beleefd dit voor u te kunnen doen. En wat fijn dat het gewaardeerd 
wordt. Graag willen we deze mensen (die dit toch elke week met veel liefde en inzet 
doen) in het zonnetje zetten: Angelique Bos (techniek en zang), Jan van Kuilenborg 
(koster en techniek), Dirk Boersma (ouderling en zang), Alberty van Bommel (diaken 
en zang), Richard van Kleeven (organist), Jan Neeteson ( organist) Bert van den Brink 
(organist), Maaike Timmer ( voorzitter kerkenraad) Emke van der Velden (techniek en 
zang) en natuurlijk de predikanten die elke week er voor ons zijn!

     

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Ook de zondagschool kon niet fysiek bij elkaar komen, maar de leiding heeft er toch 
voor gezorgd dat er een mooi kerstfeest gevierd kon worden. Er zijn cadeautasjes 
uitgedeeld, en via de groepsapp zijn de kerstverhalen verteld en de liederen gezongen. 
Echt super!  

Zangavond
Op maandag 21 februari a.s willen we graag een zangavond houden. Dus heeft u een 
favoriet lied wat u graag zingt, wilt u dat ons laten weten? Uit de ingezonden liederen 
stellen we een mooi programma samen. Ook zal een kopje koffie of thee met iets 
lekkers niet ontbreken. Meer informatie leest u op onze facebook of website. Mailen kan 
naar emkevdv@gmail.com of naar evelijnebraaksma@hotmail.nl

Bijzondere diensten
Woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid en dan zal er om 19.30 uur een 
dienst zijn verzorgd door de dominee en de kerkenraad. 
Op zondag 13 maart hopen we een doopdienst te houden, en worden er twee kinderen 
uit onze gemeente gedoopt. We zijn dankbaar en blij dat er ouders zijn die hun kind 
willen laten dopen en dat er kinderen zijn die zich willen laten dopen.  
Helaas hebben we al meerder keren geen kasteeldienst meer kunnen houden, maar de 
voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Het zou mooi zijn als dat dit jaar nog een 
keer zou kunnen. We zullen u hierover informeren als er meer duidelijkheid is. 

Kerkbalans
U heeft het misschien gehoord en gedacht…
Waarom worden de klokken geluid? Dat was 
zaterdag 15 januari om de start van de actie 
kerkbalans aan te geven! Namens de tieners was 
het Claudia die aan het touw ging hangen, en 
ook Dirk Boersma en Evelijne Swinkels-Braaksma 
hebben hun spieren laten werken. De koffie 
werd verzorgd door Annie Smits. Waarvoor 
hartelijke dank. We bevelen de actie van harte 
bij u aan! Komende weken kunnen de leden 
van onze gemeente de envelop weer in bus 
verwachten. En wilt u ook bijdragen aan het 
werk van onze kerk in het dorp, dan kunt u dit 
aangeven bij de kerkenraad. Meer info vind u op 
de website. 

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Wandelen in Zijn licht
Op driekoningen hebben we weer gewandeld, er zijn mooie gesprekken gevoerd en 
gelukkig werkte het weer mee. Op dinsdag 15 februari staat de volgende wandeling 
gepland. Deze start om 14.00uur vanaf de Torenhof en het thema is dan natuurlijk de 
liefde. U kunt alleen komen, of met een wandel of gespreksmaatje. Onderweg is er 
ruimte om te genieten van de natuur en de gespreks vragen met elkaar te bespreken. 
De koffie en thee staan na de wandeling voor u klaar. Van te voren graag even 
aanmelden bij Emke van der Velden ( emkevdv@gmail.com) 

Techniekcommissie
Elke week zenden we de diensten uit via kerkdienstgemist.nl en via een livestream 
op facebook. Hiervoor zoeken we mensen die een beetje kennis hebben van social 
media, en van techniek. Voor de dienst wordt de laptop aangezet, en alle programma’s 
die nodig zijn voor het streamen. Tijdens de dienst wisselen we af en toe van camera, 
en houden we het beeld en geluid in de gaten. Niet heel moeilijk allemaal, maar een 
beetje gevoel moet u er wel voor hebben. Als we meer mensen hebben die dit kunnen 
doen, dan maken we ook hier een rooster voor. Heeft u vragen, of voelt u zich hierdoor 
aangesproken dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad. 
maaiketimmer@hotmail.nl

Koffieochtend
Elke woensdag ochtend heeft Ds. Evelijne Swinkels-
Braaksma in haar werkkamer in de Torenhof vrije 
inloop van 10 tot 12.30 uur. U bent dan van harte 
welkom, om kennis te maken, een huisbezoek af te 
spreken, voor een praatje en een kopje koffie. U mag 
zich hiervoor aanmelden, maar dat hoeft niet. 
U kunt haar ook altijd bellen: 06 24514729 (spreek 
gerust in bij geen gehoor, ze luistert regelmatig af en 
dan wordt u teruggebeld)
Mailen kan ook: evelijne.swinkels@planet.nl, maar 
een kaartje of briefje in haar brievenbus vindt ze nog 
leuker!

Nieuwsbrief
Sinds een aantal maanden sturen we vanuit de kerk een email nieuwsbrief rond. Met 
een agenda, persoonlijke verhalen vanuit de gemeente en we delen lief en leed. Heeft 
u belangstelling om deze brief te ontvangen, kunt u een mail sturen naar Emke van der 
Velden, emkevdv@gmail.com

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Zondagsdiensten
Elke zondag worden er een dienst gehouden in ons kerkgebouw aan de Molenstraat 
17. U bent van harte welkom om deze diensten met ons mee te beleven, ook als u geen 
lid bent van onze gemeente. Onze deur staat open voor iedereen die hier behoefte 
aan heeft. We beginnen om 10.00uur, en de dienst kunt u ook meeluisteren op www.
kerkdienstgemist.nl of meekijken met de livestream op onze facebook pagina. 

Meer informatie over de St Maartenskerk Ophemert vind u op onze website, of 
facebook pagina. 
www.stmaartenskerkophemert.nl | www.facebook.com/st.maartenskerkophemert

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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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
 
 
Deadline kopij voor uitgave 2 van 2022 is: 13 maart 2022 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

De Dorpsagenda van Ophemert op ophemert.nl
 
Alle openbaar toegankelijke activiteiten en evenementen voor bewoners van Ophemert 
op één plaats. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan op Dorpsplein 
Ophemert, de vernieuwde website van ophemert.nl

Ophemert is een heel actief dorp. De Dorpsagenda is de plek waar je kan zien wat 
er allemaal in het dorp te doen is of wat er voor de inwoners wordt georganiseerd. 
Overzichtelijk en toegankelijk voor iedereen.

Ga je zelf iets organiseren in Ophemert? Laat het dan zo vroeg mogelijk weten via de 
website of stuur een mailtje naar dorpsplein@ophemert.nl dan zorgen we ervoor dat het 
op de dorpsagenda komt. Dat is ook handig voor anderen die iets willen organiseren en 
dan kunnen zien dat er al iets gebeurt op een bepaalde datum.

Nieuwsgierig geworden? Ga snel naar ophemert.nl en kijk of er iets leuks op de 
dorpsagenda staat.

Namens Dorpsplein Ophemert,
Willem de Zoete
Bezoek ons op: ophemert.nl

Online Dorpsagenda van Ophemert



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



“Belangrijk  
dat boeren  

een betere prijs en  
meer waardering 

krijgen”

Dorpse  fairtrade
met superverse  kwaliteitsproducten

VOOR VARIK EN OMSTREKEN
Beter Eten
Een gezellige ontmoetingsplek  
voor (h)eerlijk eten en drinken van dichtbij

Eerlijk eten uit de korte keten.
Naar een beter voedselsysteem en minder voedselkilometers.

“De kefir is  
echt super lekker en  

de brandnetelkaas is echt 
veel lekkerder dan uit de 

winkel. Ga zo door  
Beter Eten!!”

“Voor mij telt 
de kwaliteit van de 

producten, de ruime keuze 
en dat alles uit de buurt 
komt. Een leuk, gezellig 

en sociaal 
initiatief”

het complete assortiment van een van de beste Echte Bakkers
lokaal brood van tarwe uit Buren, gemalen op de Burense molen
biologisch Lingegraan meel van tarwe van Mariënwaerdt
prijswinnende ambachtelijke zuivel en geitenkazen uit Haaften
bierkaas gemaakt van melk uit Ophemert
EKO eieren van vrije en blije kippen uit Buren 
verwerkte ganzenproducten (en in het seizoen: houtduif, eend en haas)
snoekbaars en baars, gevangen bij Heesselt
supervers fruit en groenten van het seizoen

Onze mooiste producten

betereten-varik .nl
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        ____________ 

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 


