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1Februari 2023
Jaargang 17,
uitgave 

Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
• 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 
info@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. 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 Alex Olzheim
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
Vrouwen van Nu Ans van Ooijen
Waalruiters West Ophemert Iris van Beuzekom
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Tunny van Aalst

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 2023:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
2e 12 maart 29 maart
3e 23 april 10 mei
4e 18 juni 5 juli
5e 27 augustus 13 septemer
6e 5 november 22 november

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

Omslag tekening is van: Haske
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Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: arhagesteijn@gmail.com

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet

- 5 -

Ode

Beste dorpsgenoten,
Ik hoor u denken waar gaat ze het deze keer over hebben met iets als Ode als titel…

Ode aan de dorpsgenoten, die zo krachtig opkwamen voor de woningen langs de 
dijk bij de bijeenkomst van het waterschap over schademeldingen. En hoe raar het 
was dat er op verschillende dijk percelen op een andere manier over schade gepraat 
werd door de uitvoerder van de dijkverzwaring.

Ode aan de jongeren die deze keer niet twee weken van te voren begonnen met het 
afschieten van vuurwerk, volgens mij was dit de rustigste oud en nieuw die wij mee 
gemaakt hebben in de drie jaar dat wij hier wonen. Waarvan ook nog de twee vorige jaren 
er een landelijk vuurwerkverbod was. Jammer wel dat het bankje het op de dijk moest 
ontgelden in een vreugdevuur en nu pas met de dijkverzwaring in 2026 word vervangen, 
volgens de gemeente. Dat word dus een tijdje niet zitten (of op blaren of zoiets).

Ode aan de dorpstafel die eindelijk standpunten in lijkt te nemen over de 
dijkverzwaring en de breedte van de dijk. En ons om standpunten vraagt die we in 
dit dorp graag anders zouden willen zien. 

Ode aan de Waal die nu terwijl ik dit schrijf weer zijn kracht laat zien door brullend 
buiten zijn oevers te treden, zeker met de wind lijkt het echt net een zee. En word ik 
altijd een beetje nederig van als ik er naar sta te kijken.

Ode aan ’t Hemerts Krantje dat nu al zijn 17de jaargang ingaat. Draaiend op 
vrijwilligers die best vaker in het zonnetje mogen staan. Ze zoeken er nog twee, 
mocht u tijd en zin hebben.

Maar eigenlijk wou ik een Ode schrijven aan een schilder die mij met zijn 
schilderijen en boek over onze mooie omgeving zeker heeft geraakt het afgelopen 
jaar. Dik Kusters, ook al woont ie nu in Varik, komt wel uit Ophemert. Tijdens de 
kerstbijeenkomst in ons mooie Dorpshuis waren een aantal van zijn schilderijen te 
bewonderen. Het was gewoon alsof je buiten stond en naar de Waal keek. In alle 
seizoenen, in het licht en donker, kijkend naar ons mooie rivierlandschap. De liefde 
waarmee hij de Waal schildert en kijkt spat van de schilderijen af. Het boek “Achter 
de wolken” die over zijn werk gaat heb ik in een keer uitgelezen, heerlijk die verhalen 
die over hem zijn geschreven. Over tentoonstellingen, fruitcorso’s, zijn leven en hoe 
dat vorm gegeven word door de omgeving. En er staan heel veel schilderwerken 
in waarnaar ik uren kan kijken. Hoe de rivier speelt met het licht en de luchten. Dan 
weer een lieve stroom is, dan weer woest kolkend water met dreigende luchten.
Mijn goede voornemen, heb ik eigenlijk niet maar goed, is aan de hand ook van dit 
boek minstens een keer per week de Waal groeten en dan lekker staren. Heb ik vorig 
jaar veel te weinig gedaan.

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Ook voor de VvN een nieuwjaar met nieuwe kansen, gezellige avonden, leuke uitstapjes 
en nog veel meer. In een kleine kern zonder winkels, zijn nog weinig momenten over om 
elkaar te ontmoeten. Wij doen ons best om voor de vrouwen in Ophemert ontmoetingen 
te creëren en activiteiten te bieden, om de onderlinge binding te bevorderen. 

Wij hebben 2022 gezellig afgesloten met een 
High Tea. Tijdens dit samenzijn hebben we 
een vijftal jubilarissen gehuldigd. Dat waren: 
Teuntje de Jong (65 jr), Marie vd Heijden (60 jr), 
Maria Koek (45 jr), Corrie de Wit (45 jr) en Riet 
van Driel (40 jr). Dit zijn echte trouwe leden, en 
zijn alle vijf ook lid van de leeskring. 

In oktober heeft Ella Kok-Majewska (zij is 
dir. RAR Tiel) ons veel verteld over de sterke 
vrouwen uit de streek. Deze avond wordt nog 
gevolgd door een excursie naar het Regionaal 
Archief Rivierenland.

In november heeft Geertje Caneel ons in beweging gekregen, zowel fysiek als mentaal. 
Zij leerde ons dat je op allerlei manieren kunt bewegen, ook al zit je op stoel. We hebben 
veel gelachen!

En nu het programma voor volgend jaar:
30-1  jaarvergadering, gevolgd door Bingo
27-2  een vondeling vertelt: Roosje Steenhart-Drukker
22-3  woensdagmiddag excursie regionaal archief
27-3  Hoe zit het met onze kwaliteit van autorijden? - Guus Augustin
24-4  ééndagsbestuur: verrassing door Jenny, Yolanda, Bertha, Toos, Annemiek
23-5  dagje uit naar Leerdam (glasmuseum en glasblazerij)
28-8  Gelders Landschap en Kastelen
25-9  Huisartsenpraktijk Ophemert – wat is goed en wat kan beter – Dr. Kolthof
30-10 AVRI – de afvalcoaches informeren, ondersteunen en motiveren
27-11 Oud Ophemert en Zennewijnen – Marco Schelling
18-12 Afsluiting van het jaar met een kerstbuffet

Extra:
Provinciale OntmoetingsDag (POD) – dinsdag 9 mei 2023 – Agnietenhof te Tiel
Gelderse fietsdag – woensdag 24 mei 2023 – Geesteren
Gelderse wandeldag – 11 mei 2023 – Vaassen/Gelselaar

Onze avonden zijn op de laatste maandag van de maand, van 19.30 uur (deur open 19.15 
uur) tot ongeveer 21.30 uur in Huis op Hemert. VvN afd. Ophemert heeft een programma 
boekje met meer informatie. Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op met 
één van de bestuursleden.

Jetty van Lith (0611227145), Ans van Ooijen (0622146786), Petra de Haas, Gerrie van Lit, 
en Adrie van Dijk

Vrouwen van Nu
 afdeling Ophemert
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de eettafel van Ophemert, elke derde woensdag van de maand in HoH 

Het nieuwe jaar is begonnen, 2023! Met veel 
plezier kijken we terug op ons diner van 21 de-
cember 2022. De vrijwilligers hadden veel werk 
verricht om tot een zeer geslaagde kerstmaaltijd 
te komen, prachtig versierde tafels. Na de koffie 
met tulband, een bubbeldrankje voordat de 
eerste gang werd opgediend. De tweede gang 
was in de vorm van een buffet, waarbij iedereen 
al het lekkers van dichtbij kon zien, en de keus 
kon maken wat er op het bord moest komen. De 
toetjes werden niet uitgeserveerd, maar ook in 
buffetvorm gepresenteerd. Het was een gezellig 
en intiem diner, waarbij de eindtijd ruim werd 
overschreden. Bij het vertrek hebben de deelne-
mers nog een attentie mee naar huis gekregen. 
Voor de twee vaste eters, die onverwachts ge-
veld door corona thuis zaten, hebben we enkele 
gerechten ingepakt en voor hun deur gezet. 

Al de vrijwilligers worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet, behulpzaamheid, 
kookprestaties en geduld. Onze chauffeurs bedankt voor de ritjes voor halen en bren-
gen. En de eters worden bedankt voor het genieten van de maaltijd en hun dankbaar-
heid. We zijn een klein dorpje, maar groot in de organisatie van de restaurette.

En nu januari, weer vol frisse plannen voor de eetbijeenkomsten in het nieuwe jaar. 
De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: Woensdag 18-1, 15-2, 15-3, 19-4, 17-
5, 21-6, 19-7, 16-8, 20-9, 18-10, 15-11 en 20-12. Hierbij ook een oproep aan andere 
verenigingen en organisaties om zoveel mogelijk data met elkaar te delen en niet 
op dezelfde dagen acties te plannen voor deze doelgroep. Wij blijven koken op elke 
derde woensdag van de maand.

Zin om mee te eten, neem dan contact op met Alberty van Bommel (0642431244) 
of Jetty van Lith (0611227145). Voor € 12.50 heeft u een 3 gangen maaltijd met 
consumptie en 2x koffie of thee met iets lekkers. Met dieetwensen wordt rekening 
gehouden. De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 15-2 en 15-3 van 11.00-
14.00 uur in de foyer van Huis op Hemert. Kunt u niet zelfstandig komen dan, kunnen 
we regelen dat tegen een kleine vergoeding u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Restaurette Kom d’r In



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert

- 9 -

de eettafel van Ophemert, elke derde woensdag van de maand in HoH 

Het nieuwe jaar is begonnen, 2023! Met veel 
plezier kijken we terug op ons diner van 21 de-
cember 2022. De vrijwilligers hadden veel werk 
verricht om tot een zeer geslaagde kerstmaaltijd 
te komen, prachtig versierde tafels. Na de koffie 
met tulband, een bubbeldrankje voordat de 
eerste gang werd opgediend. De tweede gang 
was in de vorm van een buffet, waarbij iedereen 
al het lekkers van dichtbij kon zien, en de keus 
kon maken wat er op het bord moest komen. De 
toetjes werden niet uitgeserveerd, maar ook in 
buffetvorm gepresenteerd. Het was een gezellig 
en intiem diner, waarbij de eindtijd ruim werd 
overschreden. Bij het vertrek hebben de deelne-
mers nog een attentie mee naar huis gekregen. 
Voor de twee vaste eters, die onverwachts ge-
veld door corona thuis zaten, hebben we enkele 
gerechten ingepakt en voor hun deur gezet. 

Al de vrijwilligers worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet, behulpzaamheid, 
kookprestaties en geduld. Onze chauffeurs bedankt voor de ritjes voor halen en bren-
gen. En de eters worden bedankt voor het genieten van de maaltijd en hun dankbaar-
heid. We zijn een klein dorpje, maar groot in de organisatie van de restaurette.

En nu januari, weer vol frisse plannen voor de eetbijeenkomsten in het nieuwe jaar. 
De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: Woensdag 18-1, 15-2, 15-3, 19-4, 17-
5, 21-6, 19-7, 16-8, 20-9, 18-10, 15-11 en 20-12. Hierbij ook een oproep aan andere 
verenigingen en organisaties om zoveel mogelijk data met elkaar te delen en niet 
op dezelfde dagen acties te plannen voor deze doelgroep. Wij blijven koken op elke 
derde woensdag van de maand.

Zin om mee te eten, neem dan contact op met Alberty van Bommel (0642431244) 
of Jetty van Lith (0611227145). Voor € 12.50 heeft u een 3 gangen maaltijd met 
consumptie en 2x koffie of thee met iets lekkers. Met dieetwensen wordt rekening 
gehouden. De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 15-2 en 15-3 van 11.00-
14.00 uur in de foyer van Huis op Hemert. Kunt u niet zelfstandig komen dan, kunnen 
we regelen dat tegen een kleine vergoeding u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Restaurette Kom d’r In



Openingstijden: 
Maandag  08:00 - 19:00 uur
Dinsdag   08:00 - 19:00 uur
Woensdag  08:00 - 19:00 uur
Donderdag  08:00 - 19:00 uur
Vrijdag   08:00 - 20:00 uur
Zaterdag  08:00 - 19:00 uur

- 11 -

Restaurette Kom d’r In -vervolg -
 Wij doen ons best om voor deze prijs te blijven koken, en misschien lukt dat door de 
inzet van veel lokale sponsors, zoals bijv. de aardappels en uien worden geschonken 
door Van de Westeringh uit Zennewijnen. Groenten betrekken we voor een speciale 
prijs van Paul Stap en/of Robbie Smits.

Ineke, Jolanda, Wil, Richard, Alberty, Marjolein, Hermien, Tracey, en Jetty.

Speelnieuws 
De mooiste speeltuin van Ophemert is gezond 2022 doorgekomen; we hopen dat 
dat nog lang zo mag blijven! Als het aan de tomeloze inzet van het bestuur ligt, blijft 
dat zo. Gezien het aantal spelende kinderen (met mooi weer), wordt de speeltuin ook 
zeer gewaardeerd.

Het voortbestaan staat echter onder druk. De gemeente West Betuwe heeft 
aangegeven zo’n 30% van de speelplekken in de gemeente te willen sluiten - op 
termijn. Reden voor Speeltuinvereniging ‘t Slingerbos om nu al in de versnelling te 
gaan. Wij hebben hard gestreden voor de totstandkoming van de speeltuin, nu gaan 
we laten zien dat hij moet blijven.

En daar hebben we uw hulp bij nodig. Help ons het draagvlak voor onze speeltuin 
aan te tonen; help ons de gemeente overtuigen dat onze speeltuin moet blijven. Met 
een ruime schare aan donateurs, kunnen we naar de gemeente toe aantonen dat 
er behoefte is aan onze speeltuin. En daarbij helpt u een handje bij het (financiële) 
voortbestaan.

Donateurschap kost slechts 25 euro per jaar. Aanmelden kan door een bericht
achter te laten op http://svslingerbos.bentrein.com of een mail te sturen aan
 svslingerbos@gmail.com.
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Restaurette Kom d’r In -vervolg -
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We zijn aan een nieuw jaar begonnen, maar ook aan een nieuwe 
periode van de 60+SOOS.  De Torenhof is niet meer onze thuisbasis, 
maar we komen nu bijeen in Huis Op Hemert.  De eerste bijeenkomst 
is al achter de rug, dus we beginnen al een beetje te wennen aan ons 
nieuwe stekje. We hopen dat 2023 een goed jaar zal worden, voor ieder persoonlijk 
en voor de SOOS.

In december hebben we afscheid genomen van vier bestuursleden: Fietje van 
Eldijk, Evie de Bie, Bertha van Lith en Riet van Meeteren. Ze hebben jarenlang de 
SOOS bestuurd en we zullen hen missen. We hebben de dames een afscheidslied 
toegezongen en er waren bloemen en een cadeautje. Gelukkig konden we twee 
dames aan ons bestuur toevoegen: Ina van Zuidam en Hennie Ton. Samen hopen we 
nog veel SOOS-middagen te kunnen organiseren.

Wat is geweest:
Op woensdag 4 januari 2023 kwamen we bij elkaar in ons dorpshuis Huis Op Hemert. 
De opkomst was goed. We hebben elkaar een goed en gezond Nieuwjaar gewenst 
en daarna hebben we genoten van het optreden van Nico van Eck en “Tante Lien”. 
Tante Lien zong liedjes uit Nederlands Indië, zoals Wieteke van Dordt ook zong. Nico 
begeleidde haar op accordeon en zong soms ook vrolijk mee. Er werden ook andere 
liedjes gezongen, waar we gezellig konden meezingen. In de pauze was er een hapje 
en een drankje ter ere van het nieuwe jaar. Echt een gezellige middag.

Wat we gaan doen:
1 februari 2023: Een lezing over het Toon Hermans Huis, Tiel. Voor allen die met 
kanker te maken hebben of misschien nog met kanker te maken zullen krijgen. Dus 
voor iedereen!

1 maart 2023: Mevrouw M. C. Foelkel-van Middendorp geeft een lezing over “De 
natuur als apotheek”.

5 april 2023: Mevrouw Erika van de Water gaat met ons een Paasstukje maken. 
Lekker knutselen voor dames en heren!

Zestig Plussers u bent allen van harte welkom op de eerste woensdagmiddag van de 
maand in Huis Op Hemert. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.15.uur. 
De contributie voor 2023 bedraagt: € 40,00.
Het bestuur probeert 10 SOOS-middagen te organiseren.

Heeft u nog vragen? Bel dan naar Hennie Ton tel. 0641039155 of naar Tunny van Aalst 
tel. 652336. U kunt ook mailen: hennieton1956@gmail.com of tunnyvanaalst@hetnet.nl

Graag tot ziens!
Hartelijke groet van Bep, Hennie, Ina, Hennie en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen



- 13 -

We zijn aan een nieuw jaar begonnen, maar ook aan een nieuwe 
periode van de 60+SOOS.  De Torenhof is niet meer onze thuisbasis, 
maar we komen nu bijeen in Huis Op Hemert.  De eerste bijeenkomst 
is al achter de rug, dus we beginnen al een beetje te wennen aan ons 
nieuwe stekje. We hopen dat 2023 een goed jaar zal worden, voor ieder persoonlijk 
en voor de SOOS.

In december hebben we afscheid genomen van vier bestuursleden: Fietje van 
Eldijk, Evie de Bie, Bertha van Lith en Riet van Meeteren. Ze hebben jarenlang de 
SOOS bestuurd en we zullen hen missen. We hebben de dames een afscheidslied 
toegezongen en er waren bloemen en een cadeautje. Gelukkig konden we twee 
dames aan ons bestuur toevoegen: Ina van Zuidam en Hennie Ton. Samen hopen we 
nog veel SOOS-middagen te kunnen organiseren.

Wat is geweest:
Op woensdag 4 januari 2023 kwamen we bij elkaar in ons dorpshuis Huis Op Hemert. 
De opkomst was goed. We hebben elkaar een goed en gezond Nieuwjaar gewenst 
en daarna hebben we genoten van het optreden van Nico van Eck en “Tante Lien”. 
Tante Lien zong liedjes uit Nederlands Indië, zoals Wieteke van Dordt ook zong. Nico 
begeleidde haar op accordeon en zong soms ook vrolijk mee. Er werden ook andere 
liedjes gezongen, waar we gezellig konden meezingen. In de pauze was er een hapje 
en een drankje ter ere van het nieuwe jaar. Echt een gezellige middag.

Wat we gaan doen:
1 februari 2023: Een lezing over het Toon Hermans Huis, Tiel. Voor allen die met 
kanker te maken hebben of misschien nog met kanker te maken zullen krijgen. Dus 
voor iedereen!

1 maart 2023: Mevrouw M. C. Foelkel-van Middendorp geeft een lezing over “De 
natuur als apotheek”.

5 april 2023: Mevrouw Erika van de Water gaat met ons een Paasstukje maken. 
Lekker knutselen voor dames en heren!

Zestig Plussers u bent allen van harte welkom op de eerste woensdagmiddag van de 
maand in Huis Op Hemert. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.15.uur. 
De contributie voor 2023 bedraagt: € 40,00.
Het bestuur probeert 10 SOOS-middagen te organiseren.

Heeft u nog vragen? Bel dan naar Hennie Ton tel. 0641039155 of naar Tunny van Aalst 
tel. 652336. U kunt ook mailen: hennieton1956@gmail.com of tunnyvanaalst@hetnet.nl

Graag tot ziens!
Hartelijke groet van Bep, Hennie, Ina, Hennie en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen



REVALIDATIE 
Deze keer ga ik jullie “vervelende”dingen vertellen :
Mijn zuster Elfriede is nl. momenteel aan het herstellen
van een heupbreuk die ze 2 dagen voor Kerstmis opliep
omdat ze van haar bed is afgegleden , toen ze nog niet sliep.
Haar zoon André was gelukkig wel in Tiel,
maar naar de apotheek voor medicijnen in de tijd dat zij viel .
Hij sloeg direct alarm toen hij haar bij terugkomst vond
maar de zusters beurden haar niet op van de grond,
die hebben de ambulance-dienst gealarmeerd
en in het ziekenhuis is ze de volgende dag geopereerd !
Nu is zij in revalidatiecentrum Markant/Vrijthof aan het revalideren
moet nu eerst weer goed lopen leren .
Woensdag voor Kerst is Yvonne’s schoonma plotseling overleden,
dus kwamen Ton en zij vanuit Frankrijk naar Nederland gereden .
Daar moeten ze wel 2 dagen over doen : 2 x overnachten onderweg.
Dat was allemaal voor Kerstmis , dus troffen wij het slecht !
Charlotte en Otto waren ook net verkouden en koortsig geworden
en dan is bezoeken aan ouderen helaas niet “aan de orde”.
Wel was kleindochter Anouk zaterdag de 24ste bij mij
die maakte mij met haar aanwezigheid en hyacinthen heel erg blij !
Godfried en Geertje kwamen 1ste Kerstdag ‘s middags met Eva en Fleur
de meegebrachte mooie rode kerstster bracht tenminste wat kleur !
Ook vind ik de mooie kerstornamenten leuk , die hangen nog aan de deur
Yvonne was plotseling met Kerstmis toch nog even bij mij
daarmee ben je dan toch , ondanks zo’n rouw-periode wel blij !
Zij moesten het afscheid van Ton’s moeder regelen , hij is enig kind.
En zijn daarom terug om ‘t huis te ruimen en kijken wat je allemaal vindt:
Ik heb veel mogen “erven” : Aretia had dezelfde “smaak”als ik .
Met diverse engeltjes en dingen voor Kerst ben ik best in mijn schik .
Mooie kaarsen op batterijen branden nu dag en nacht ,
vanaf de dag dat Yvonne die voor mij mee heeft gebracht .
Nu maar hopen dat 2023 verder wat leukere dingen “in petto heeft”
O.a. dat mijn zus snel haar eigen plekje in de 4 Gravinnen weer heeft !

Jullie allen natuurlijk ook de beste wensen
en hartelijke groeten ,
   Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©

Levend Landschap Ophemert
Een jaar voorbij en plannen voor 2023 vanuit Levend Landschap Ophemert

Er is weer een mooi jaar voorbij waarin we als LLO diverse activiteiten hebben 
opgepakt voor de bewoners van ons dorp. Daarnaast zijn er voor dit nieuw jaar 
ook weer mooie plannen gemaakt mede op grond van de bewonersavond van 30 
november.

Wat hebben we gedaan en blijven we doen
Graag delen we welke activiteiten we afgelopen jaar hebben opgepakt en waar we 
mee door zullen gaan. Zo hebben we afgelopen jaar 2 keer een zaden en plantenruil 
georganiseerd en dit zullen we blijven doen op aanvraag van diverse bewoners. 
Daarnaast was er een mooie bijeenkomst over de (nacht)vlinders. Als voortvloeisel 
hieruit zullen we het komende jaar een bijeenkomst organiseren om deze te 
spotten. Ook is er door vele bewoners gebruik gemaakt van de verhalenroutes in de 
Uiterwaarde, een activiteit waar we meer door zullen gaan.

Wat we niet waar hebben kunnen maken
Vorig jaar bij de start van de kernagenda zijn er diverse verzoeken gedaan om het 
Mariabos in zijn oude glorie te herstellen. We hebben echter ontdekt dat dit stuk 
grond, evenals de laantjes gebieden zijn die in particuliere handen zijn. Hierdoor is 
het niet zomaar mogelijk om daar leuke ideeën verder uit te werken. En gesprekken 
voeren met de eigenaren van deze stukken grond is niet altijd makkelijk en snel 
te regelen daar er diverse mensen/instanties over gaan. We blijven kijken naar 
wat mogelijk is, maar respecteren zeker ook het bezit van een ieder. We hebben 
ondertussen een kaart van de gemeente ontvangen waarin duidelijk is welke 
gronden van de gemeente zijn zodat we met name daar onze activiteiten verder 
zullen ontplooien.

Doet u dit jaar ook mee?
In het jaar 2023 hopen we dat we u kunnen enthousiasmeren voor een aantal 
nieuwe activiteiten die u ook zult terugvinden in de kernagenda. Wilt u bijvoorbeeld 
helpen bij het aantrekkelijker maken van de entrees van ons dorp en het 
onderhouden van een (dorps)moestuin? Zodra we iets verder zijn in het uitzetten 
van een plek gaan we u zeker betrekken. We kijken er naar uit.

Patricia Majoie
Namens Levend Landschap Ophemert
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Beste dorpsbewoners,
De dijkversterking is momenteel één van de grote thema’s die spelen in ons dorp. Via de 
sites van de gemeente West Betuwe en Waterschap Rivierenland is er zeer veel informatie 
beschikbaar. Zo veel informatie dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.
Daarom proberen wij vanuit de Dorpstafel een kort en bondig overzicht te geven van de 
veranderingen die de dijkversterking voor ons dorp teweeg brengt. Er is een eenvoudige 
tekening gemaakt van de huidige situatie en de situatie na de dijkversterking. Wij hopen 
dat de tekening en de toelichting wat extra duidelijkheid kan verschaffen omtrent de 
veranderingen.

Daarnaast is de Dorpstafel ook actief in gesprek met de gemeente over de weginrichting 
van de dijk bij ons dorp.

Het waterschap Rivierenland zal in de nabije toekomst een informatieavond organiseren 
voor de inwoners van Ophemert om een toelichting te geven op de nieuwe situatie en alle 
veranderingen.

Vragen over de dijkversterking of over andere zaken in het dorp kunnen worden gesteld via 
dorpstafelophemert@outlook.com

De Dorpstafel

<<- Toelichting tekening:
- In de nieuwe situatie verdwijnt de wandeldijk (dubbel dijk) geheel.
- De nieuw aan te leggen Waalbandijk verschuift een stuk richting de Waal.
- Enkele huizen aan de oude Waalbandijk krijgen nieuwe op- en afritten.
- De hoek bij de Waalbandijk en de Molenstraat wordt een stuk scherper. Het is te 
verwachten dat meer verkeer de Waalbandijk zal kiezen in plaats van de Molenstraat.
- Er komt een weg die vanaf de stoep van de Kapelstraat naar het Dijkhuis leidt. Deze weg 
loopt dood bij het Dijkhuis en wordt o.a. gebruikt voor laden en lossen bij het Dijkhuis.
- Aan deze (vent)weg komen ook een aantal parkeerplaatsen.
- De toegangswegen naar de nieuwe dijk, o.a. vanuit de Kapelstraat, de Dijkstraat en 
Molenstraat zullen meer lengte krijgen om de nieuwe dijk te bereiken.
- De betekenis van het ingetekende gebouw met H.o.H. staat voor Huis op Hemert

Dorpstafel Ophemert
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Beste dorpsgenoten,
Hier weer een update vanuit onze mooie
rijvereniging Waalruiters-West.

Sinterklaasactie
25 en 26 november zijn onze leden in heel Ophemert weer langs de deur gegaan 
om de heerlijke kruidnootcake van banketbakker Jan Pieter Duin te verkopen. En dat 
hebben ze geweldig gedaan! Voor onze Pietjes gingen de deuren open. Dank aan alle 

inwoners en betrokken bedrijven 
in Ophemert die ons hebben 
gesteund door cakes te kopen. 
Hiermee hebben we een heel 
mooi bedrag opgehaald voor 
de clubkas. Met de opbrengst 
is het voor ons mogelijk om de 
contributie gelijk te houden aan 
voorgaande jaren en daarbij 
kwalitatief goede trainingen te 
bieden. Dank! 

Kerstles
Op 3de kerstdag mochten de leden en paarden verkleed naar de kerstles komen. Dat 
hebben we geweten: paarden met een rendiergewei of versierd met echt werkende 
kerstlampjes, niets was te gek. Het was een te gekke, extra vrolijke les. 
 
Even voorstellen
Iedere editie stellen we één lid met haar paard aan u voor. Deze keer is de eer aan Aniek. 

Naam lid: Aniek van Dodewaard 
Naam paard: Fire at Midnight (6 jaar)
Wat is zijn/haar leukste/gekste 
eigenschap: Fire is ondanks dat hij 
een volbloed is heel nuchter. Dit geeft 
mij altijd een heel veilig gevoel bij 
hem! 
Wat doen hij/zij het liefst: Fire houdt 
er enorm van om te rollen! Zeker als 
hij bezweet is, of net gewassen, ligt hij 
binnen no time op de grond. 
Wat doen jullie het liefst samen: 
Springen en buiten rijden
Wat is zijn/haar favoriete snack: Fire 
is gek op wortels en slobber!
Wat is het leukste wat je afgelopen 
jaar gedaan hebt met de vereniging: 
De strandrit in oktober vond ik heel

Rijvereniging
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Iedere editie stellen we één lid met haar paard aan u voor. Deze keer is de eer aan Aniek. 

Naam lid: Aniek van Dodewaard 
Naam paard: Fire at Midnight (6 jaar)
Wat is zijn/haar leukste/gekste 
eigenschap: Fire is ondanks dat hij 
een volbloed is heel nuchter. Dit geeft 
mij altijd een heel veilig gevoel bij 
hem! 
Wat doen hij/zij het liefst: Fire houdt 
er enorm van om te rollen! Zeker als 
hij bezweet is, of net gewassen, ligt hij 
binnen no time op de grond. 
Wat doen jullie het liefst samen: 
Springen en buiten rijden
Wat is zijn/haar favoriete snack: Fire 
is gek op wortels en slobber!
Wat is het leukste wat je afgelopen 
jaar gedaan hebt met de vereniging: 
De strandrit in oktober vond ik heel

Rijvereniging
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Rijvereniging -vervolg-
leuk! Ik was met Fire nog nooit naar het strand geweest, dat maakte het nog eens 
extra leuk voor ons.
Wat is jullie grootste blunder: Tijdens onze eerste wedstrijd vond Fire het nog 
best spannend. Toen ik hem aansingelde, sprong hij tegen mij aan waardoor ik hem 
niet meer goed vast had. Vervolgens heeft hij de hele bak rond gegaloppeerd en 
combinaties verstoord bij het losrijden en/of proefjes. Oeps!
Wat wil je graag nog een keer doen met je paard: Ik zou graag nog een keer een 
crossles willen rijden met Fire!
Wat is je leukste herinnering samen: Toen we afgelopen zomer op ponykamp 
zijn gaan dauwtrappen, tijdens zonsopkomst over een veld galopperen samen met 
vriendinnen is toch wel het allerleukste!

Vrouwenkoor La Rosa
De vogels fluiten, de lente komt er aan!
Heb je zin om samen te zingen? Kom dan zingen bij Vrouwenkoor La Rosa.
De repetities zijn op donderdagavond een keer in de twee weken van 20.00-21.30 uur.

Tijdens muziek met ontmoeting in de St Maartenskerk werd er een mooie muzikale 
bijdrage geleverd, er is meegewerkt aan de laatste dienst van het kerkelijk jaar, eind 
november en daarnaast is er voor leden en belangstellenden een kerstzangavond 
gehouden. 

La Rosa zingt een gevarieerd meerstemmig repertoire van klassieke tot lichte 
muziek, begeleid op de piano. Er wordt stilgestaan bij houding, adem, gezond 
stemgebruik en samenklank. Wees van harte welkom, jong en oud. Het is fijn als je al 
enige zangervaring hebt.

 
Locatie: St Maartenskerk Ophemert, 
Molenstraat 17, Ophemert

De eerste repetitiedata zijn: 2 en 23 
februari, 2 en 16 maart 2023 

Heb je interesse of wil je meer informatie 
over vrouwenkoor La Rosa? 

Stuur dan een bericht via het contactformulier op de website: 
https://gonnievanheugten.com/vrouwenkoor-la-rosa/
Of stuur een mail naar: gonnievanheugten@gmail.com
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  https://peutersinbeweging.business.site/
 https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert
 peutersinbeweging@ziggo.nl

Ouder aan het woord
Pauline, moeder van Joey (3,5 jaar): 
Ik zocht een leuke hobby voor mijn zoontje en kwam uit bij Peuters 
in Beweging in Ophemert. Voor mij niet naast de deur (Joeys zus 
zit op school in Neerijnen) maar wel ontzettend leuk en daarom 
leggen we er graag wat extra kilometers voor af. Elke week maken we 
gezamenlijk met de andere (groot)ouders een andere beweeg- en 
speelopstelling en is het aan de aanwezige dreumesen en peuters om 
de toestellen en materialen te ontdekken. Leuk om te zien hoe ze dan 
allemaal hun eigen fantasie gebruiken en van kruiptunnels huisjes
 maken en een parcours over de lange mat afleggen of juist weer ergens onderdoor 
proberen te kruipen. Wij komen met veel plezier! 

Kindercarnaval 
Op donderdag 16 en vrijdag 17 februari is er een beweeguurtje met als thema 
‘Carnaval’. Alle kindjes tot 4 jaar uit Ophemert (en omgeving) zijn welkom om met het 
kindercarnaval mee te komen doen. 

Wat is het?
Peuters in Beweging is een beweeguurtje met je dreumes/peuter. 
 ‘Peuters in Beweging’ is een ouderinitiatief voor onze kinderen waarin ontdekken, 
spelen & ontwikkelen door te bewegen centraal staat.
We zetten met elkaar uitdagende beweegopstellingen 
klaar. Aan het einde van het beweeguurtje ruimen we 
alle materialen gezamenlijk weer op. 

Wanneer en voor wie?
Elke donderdag en vrijdag van 9 tot 10 uur in ‘Huis Op 
Hemert’. Alle kindjes tot 4 jaar. Vanaf het moment dat 
je kindje zich kan optrekken en verplaatsen (tijgeraars, 
billenschuivers en kruipers) kan je kleintje al komen 
ontdekken. 

Peuters in beweging

- 23 -

Ouderinitiatief
Dit betekent dat iedere (groot)ouder een organisatorische bijdrage levert om het 
beweeguurtje met elkaar te organiseren en mogelijk te maken.

Wat kost het?
€ 12,50 per kind per maand 
(€ 7,50 voor een tweede/derde kindje)

10 beweeguurtjes-strippenkaart voor € 40,= 

Je mag een gratis proefles doen.

Meer weten of een keer meedoen?
Je kunt zonder je aan te melden langskomen op de locatie. Contact opnemen kan via 
de website of via Facebook. 

Peuters in beweging  - VERVOLG -
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Informatieavond De Steendert

De Dorpstafel Ophemert organiseert op donderdag 23 februari een 
informatieavond in Huis op Hemert over de plannen van Staatsbosbeheer om een 
groot deel van de Steendert te beplanten met bomen. Mogelijk gaat het unieke 
karakter van dit gebied daarmee verloren. Deze informatieavond is vooral voor de 
inwoners bedoeld, er wordt ook een aantal experts uitgenodigd.

De avond start om 19:30 uur en begint met een kort overzicht van het plan en 
de voor- en nadelen. Daarna gaan de inwoners met elkaar in gesprek aan de hand 
van thema’s en kijken we of we aan het einde van de avond gemeenschappelijke 
conclusies kunnen trekken. Doel is op een open manier mee te praten of en hoe 
bomen aanplant een goed idee is voor dit natuurgebied.

De Steendert is een prachtig natuurgebied aan de noordkant van Ophemert met 
open grasland en een klein stukje bos. Het gebied is 90 hectare groot, ingesloten 
tussen grote agrarische percelen, de kassen van Est en op afstand de Waal en 
de A15 en Betuwelijn. De Steendert bevat nog zichtbare kenmerken van het 
cultuurhistorische landschap van voor de grote ruilverkaveling. De relatief kleine 
en gebogen landbouwpercelen en ook oude landschapselementen zijn nog 
goed te zien. Bij de ruilverkaveling in 1998 werd dit gebied uitgezonderd van 
landbouwactiviteiten en overgedragen aan Staatsbosbeheer. Met als doel ruimte 
voor de natuur, behoud van het cultuurhistorische landschap en het koesteren 
van een open groen weids komgronden landschap. Zo is het ook vastgelegd in het 
huidige Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. 

Lees meer over de Steendert en de plannen van Staatsbosbeheer:
- https://ophemert.nl/de-steendert/
- https://www.boswachtersblog.nl/rivierengebied/2022/12/13/natuurontwikkeling-
in-de-steendert/

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken van start, onze repetities zijn weer in 
volle gang. De kerstmuziek is weer in de kast gestopt. Tijd om ons repertoire te gaan 
vernieuwen. De eerste tijd zullen er nog wat Gouden Ouden gespeeld worden. Samen 
met onze leden bepalen we het nieuwe repertoire. Zo spelen we voor ieder wat wils!

NIEUWS VAN EUPHONIA

- 25 -

De laatste weken van het oude jaar stonden in het teken van Kerst en het winterfeest. 
We mogen terugkijken op een fantastische avond in Huis op Hemert! In blokken traden 
streetdance, Sisters of Swing en wij op. Met als afsluiting van het blok telkens het Rad van 
Fortuin. Dit was een mooie combinatie en het was een goed bezocht feest. Nogmaals 
dank aan alle sponsoren voor hun bijdragen in de prijzen!

Aan het begin van het tweede blok speelden een aantal kinderen die ons muziekproject 
op de PWA-school hebben gevolgd. Ze konden na 7 weken toch al een aantal (Kerst)
liedjes laten horen. Wat ontzettend leuk om te zien hoe fanatiek er gespeeld werd en hoe 
trots de ouders waren.
Dit project is net voor de Kerstvakantie afgesloten met een optreden tijdens de 
inloop van het kerstdiner op school. Na de vakantie zijn 5 kinderen begonnen met de 
voortzetting van het leren muziek maken. Zij krijgen nu na schooltijd op school op 
donderdag individueel les. Het speerpunt is om zo snel mogelijk samen te gaan spelen. 
Eerst met elkaar en daarna met het hele orkest.

Op Kerstavond speelden we in de Sint Maartenskerk van ons dorp. Het is altijd heel 
bijzonder om in de kerk te mogen spelen. De akoestiek is daar toch echt het mooist! 
Dit was weer een heel ander optreden dan met het winterfeest. Hier speelden we 
voornamelijk psalmen en gezangen en hebben we de gehele dienst begeleid.

Nu op naar plannen maken en uitvoeren voor 2023. Denk daarbij aan:
• Koningsdag
• Bevrijdingsdag
• Kasteeldienst
• Zomerconcert
• Winterfeest
Ook zullen we weer met onze acties langs de deuren komen, rond Pasen en de Herfst.

We zien u graag weer bij onze optredens!
Muzikale groet van Euphonia

NIEUWS VAN EUPHONIA - vervolg -

Eerste Hulp Bij Online
Bibliotheek Rivierenland biedt hulp bij digitale vragen nu ook in Ophemert

Inloopspreekuur Eerste Hulp Bij Online
Krijg gratis 1-op-1 hulp bij al je digitale vragen. Ontdek bijvoorbeeld de 
mogelijkheden van het internet om contact te houden met familie en vrienden 
op afstand. Heb je een vraag over online boodschappen doen? Of wil je meer 
weten over Netflix, Videoland en YouTube? Ook voor vragen over de digitale 
overheid (DigiD) kan je op het spreekuur terecht. Vanaf 13 februari kan je iedere 
maandagmiddag van 13.30 uur t/m 15.00 uur voor al je digitale vragen terecht in 
Huis op Hemert, Blankenburgsestraat 3, aanmelden is niet nodig. 

Tevens is er de mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen over het 
werken met computer of iPad/tablet. Lees hierover meer op ophemert.nl
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VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR
December 2022 - Elk jaar wil de Dorpstafel Ophemert een of meer vrijwilliger(s) 
kiezen die het afgelopen jaar extra opvielen. Deze keer viel de keuze op Alberty 
van Bommel en Jetty van Lith. Zij hebben in 2022 de Restaurette Kom d’rin in Huis 
op Hemert nieuw leven ingeblazen. Alberty en Jetty hebben een aantal mensen 
gevraagd mee te helpen om de standaard Tafeltje Dekje maaltijden te vervangen 
door echte zelfgekookte lekkernijen. Het begon allemaal met pannen erwtensoep en 
bruinenbonensoep die tot op de bodem werden leeggegeten. Het hoogtepunt tot 
nog toe werd in december bereikt met een spectaculair kerstmenu. Alberty en Jetty, 
samen met hun team vrijwilligers, hebben heel erg duidelijk laten zien dat iedereen 
een positief verschil kan maken voor hun medebewoners in het dorp. Namens 
Ophemert willen we ze heel erg bedanken!

De Dorpstafel Ophemert

 

Voorzitter Matthieu van Tricht van Dorpstafel Ophemert reikte de jubileumwijn met 
gedichtenbundel van Wijngaard De Kruithof uit aan de Vrijwilligers van het Jaar: 
Alberty van Bommel en Jetty van Lith.
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19 november stond Huis Ophemert in het teken van Stand-Up Comedian. Voor 
Ophemert was dit iets nieuws en de aanwezigen moesten even wennen aan het concept. 
De presentator en zes Comedians hadden leuke grappen en betrokken de mensen uit de 
zaal bij hun optreden waardoor er veel werd gelachen en er een gezellige sfeer was. Deze 
avond wordt ook in 2023 in het najaar georganiseerd.

17 december was er in samenwerking met Euphonia een gezellige middag/ avond met 
diverse optredens van Street Dance, Euphonia, SOS Sisters of Swing en de leerlingen van 
de basis school die speciaal voor deze middag een paar kerstliedjes hadden ingestudeerd. 
Daarnaast was er een expositie van Dick Kusters met mooie kunstwerken. Het prijzen rad 
was een groot succes, nogmaals dank aan de sponsoren.

7 december onder genot van een kopje koffie met een lekker koekje, kwamen 19 dames 
bij elkaar om een prachtig kerststuk te maken.

Wat was het gezellig er kwamen mooie stukjes met windlicht en kerstkransen voor de 
dag. Er werd ook heel wat afgekletst maar zeker hard gewerkt.

15 januari 2023 onze 1e activiteit Suzanne Buitelaar kwam een chocolade workshop 
geven. Er waren 14 dames en 2 heren die de workshop kwamen doen. Wat was het een 
gezellige boel. We begonnen met bonbons met baileys en hazelnoot in vorm te snijden 
en daarna nog eens door de chocolade te halen. Dan slagroomtruffels en nog heerlijke 
pindarotsjes wat een heerlijke sfeer hing er, en na de workshop werdt er nog even 
nagepraat.

Voor Sanne was het de 1e keer dat zij een workshop gaf petje af het was zeer geslaagd. 
De aanmeldingen waren zo groot dat er 2 groepen werden gevormd 29 januari volgde de 
2e groep. Het is voor herhaling vatbaar!

Wat kunnen we nog meer verwachten aan actviteiten:
17 februari kindercarnaval
25 maart März-fest met Die Reifholzkapelle en Jantje Bier
31 maart Filmavond voor de jeugd
26 april Koningsnacht
2 juni Fietspuzzeltocht en een Band
2 juli Dorpsspel
? oktober Verkoop speelgoed
21 oktober Crazy Piano
18 november Stand-up Comedy
16 december Winterfeest

Activiteitengroep Huis Ophemert
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Facebook groep 
 ‘Ophemert voor en met elkaar’

Op deze groepspagina vind je informatie over hulpvragen, gevonden voorwerpen, 
dorpsactiviteiten, evenementen, acties, leuke feitjes en ander nieuws geplaatst voor 
en door inwoners van Ophemert. 

Aanmelden voor deze groep en zelf berichten plaatsen kan als;
     Inwoner van …..Ophemert/Zennewijnen (gemeente West Betuwe) 
     Oud inwoner van …..
     Buurt/- zorgprofessional in …..
     Maatschappelijke organisatie actief in…..
     Verenigingen actief in …..

Voor ruil en verkoop van spullen, producten en diensten kun je gebruik 
maken van verkoophoek ophemert/zennewijnen en omstreken. Kijk 
ook op https://ophemert.nl/ voor de laatste informatie uit het dorp.

Ons dorp 
We zien dat zo langzaam aan u de weg weet te vinden om zelf dorpsberichten te 
plaatsen. Menig reactie en like komen voorbij. Denkt u aan uw hashtag #
Houdt u er rekening mee dat berichten handmatig worden goedgekeurd. Het kan 
best even een dag duren voor u bericht er op komt te staan. U heeft de opdracht 
netjes verzonden en is dan zoals facebook dat noemt ‘in behandeling’. We keuren 
berichten goed als deze voldoen aan de groepsregels, die u kunt nalezen op de 
pagina. 

#Maaltijdover
Heeft u een maaltijd over en maak je daar graag een dorpsbewoner blij mee deel 
deze in de groep. Dorpsbewoonster Bianca Schipper deelde 1ste kerstdag de eerste. 
Hemerse mensen zijn zegt men ‘’kat uit de boom kijkers’’. Onder de noemer ‘als één 
springt zal de rest volgen’, houden we hier vertrouwen in. 

Spelregels #maaltijdover
 1. Gratis af te halen of zelf weg brengen. 
 2. Indien je anoniem wilt blijven via de chatfunctie een bericht sturen 
  naar de persoon die een maaltijd wilt delen. 
 3. De persoon die de maaltijd heeft geplaatst het bericht verwijdert in  
  de groep als de maaltijd niet meer beschikbaar is. 

Oproep 
Inmiddels is het ook mogelijk voor pagina’s van de dorpsverenigingen je pagina als 
lid toe te voegen. Verder zijn we nog opzoek verbinding te maken met professionals 
die hier een maatschappelijk bijdrage voor dorpsbewoners leveren. Ben je of ken je 
iemand, wees welkom.

500 leden actie 
In december kwam het getal van 500 in zicht. Dorpsinwoner Willem de Zoete 
bedacht een ludieke actie, gooide bij Mandy den Boer op tafel laten we een leuk 
pakket verloten. Zo gezegd, zo gedaan. 5 januari was het zo ver, het verassingspakket 
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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 -

‘Ophemert voor en met elkaar’ - vervolg -
werd verloot onder alle leden. Na de trekking bleek Marlotte van Toor de gelukkige 
te zijn. 

Interview met Marlotte van Toor. 
Marlotte woont nu 9 jaar in Ophemert met haar partner 
(Bastino) en twee kinderen (Thijs & Jelle). Zij is actief bij 
Tennis Vereniging Ophemert 
Wat bracht je in Ophemert? De liefde
Waar denk je vooral van te genieten als je het pakket 
zo ziet? De kaas 
Wat zou je graag nog wensen m.b.t. het dorp? 
Dat het dorp levendig mag blijven voor in de toekomst. 
Mis de winkel.
Wat vindt je leuk/handig aan de Facebookgroep? 
Dat (oud) bewoners actuele dingen kunnen delen met elkaar 
Wat zou er van jou nog meer mogen worden gedeeld in de groep?
Foto’s van mooie plekjes en weetjes over het dorp

Plaatsen van dorpsactiviteiten/evenementen
Inmiddels lukt het om verenigingen en andere organisaties in het dorp zelf vanuit 
hun eigen pagina berichten in de groep te plaatsen. We hebben een oproep gedaan 
via de pagina als er een dorpsactiviteit plaats gaat vinden deze te delen met de 
groep als zijnde evenement, zoals facebook dat omschrijft. Als u deze deelt met 
de dorpsgroep komt deze automatisch op de groepspagina en ziet u automatisch 
reacties (gekoppeld) 

Stap 1 Zoek de button Evenementen
Stap 2 Klik op + (evenement maken)

Tips; 
- Pakkende foto/flyer toevoegen 

- Beschrijf je doelgroep 
(voor wie bedoelt)

- Plaatst na het maken van 
het ‘event’ een stukje tekst
boven je event als 
blikvanger 

(check of dit ook 
doorkomt in de groep 
en zo niet, bewerk 
dan je bericht 
in de groep) 
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Seizoen 2022/ 2023
Na de winterstop is de competitie weer van start gegaan. Volg onze
vereniging op social media (Facebook & Instragram) om te zien welke
teams er wanneer thuis spelen. Supporters zijn altijd welkom! 

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 7 januari, aansluitend aan het enthousiast gespeelde Snerttoernooi, was de 
nieuwjaarsreceptie. De receptie is goed bezocht door leden, oud leden, sponsoren 
en andere betrokkenen bij onze vereniging. 

Contract verlenging
Andre Verbeek heeft zijn contract als hoofdtrainer bij VVOphemert met een jaar 
verlengd. Zowel Verbeek als VVOphemert zijn zeer tevreden met elkaar waardoor 
de samenwerking tot 2024 verlengd is. Zo maakte de vereniging bekend tijdens de 
nieuwjaarsreceptie 

Gebruik van velden en zaal
Ook dit jaar hebben we in januari en februari structureel de beschikking over de 
gymzaal. Het kan ook voorkomen dat een gedeelte van de grasmat bruikbaar is en 
een gedeelte van de teams de gymzaal in gaat. 

Op & rond het veld
Zaterdag 12 november hebben onze jeugdleden oliebollen verkocht tbv. 
jeugdactiviteiten. De verkoop ging razendsnel, ruim 3000 oliebollen zijn er 
verkocht! Iedereen nogmaals bedankt voor het kopen en hiermee steunen van onze 
vereniging. 

Woensdag 30 november kregen onze 
jeugdtrainers hulp van voetbalpieten. Na 
een potje voetbal met de pieten kregen 
alle kinderen nog iets lekkers. 
 

Zaterdag 10 december is de JO11 thuis 
kampioen geworden! Het team stond 
tegenover de andere kampioenskandidaat 
Nivo Sparta. Met een prachtige einduitslag 
van 11-4 wist Ophemert zonder moeite 
kampioen te worden! 

 

V.V.OPHEMERT
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Led Toernooi
Het Led Toernooi dat op woensdag 4 januari i.s.m. 
Connect2Jeugd zou plaats vinden, kon helaas door 
te natte velden, niet doorgaan.

Techniektraining
De JO7, JO8 & JO9 teams leren alle kneepjes 
van de sport tijdens de techniek training. Deze 
training is een aantal zondagen in de gymzaal van 
HuisOphemert olv. Andre gegeven. 

Pupil van de week
Ook dit seizoen hebben we bij de thuiswedstrijden van het eerste, een pupil van de 
week. De pupil van de week doet mee met de warming up, mag de aftrap doen en 
in de pauze een kopje thee drinken in de kleedkamer. Meld je kind aan via info@
vvophemert.nl, meer info volgt aansluitend.

 13 november Djesen
 

 11 december Mats

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes, dames/ heren, oud/ jong (vanaf 4 jaar) zijn van harte 
welkom om bij ons te komen voetballen! Voor meer info/ vragen/ aanmelden voor 
een proeftraining stuur een mail naar: info@vvophemert.nl.

Agenda
Vrijdag 12 mei  Sponsorloop – jeugd.
Zaterdag 10 juni  Afsluiting seizoen – jeugd.

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
ww.vvophemert.nl 
Social Media: VVOphemert

V.V.OPHEMERT - vervolg -
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Alweer een nieuw jaar aangebroken. We kijken terug op een jaar met vele gezichten, 
we begonnen met een lockdown, maar gelukkig kunnen nu weer met familie en 
vrienden samenzijn in allerlei vormen. 

En ook al is januari al een eind op weg, toch willen 
we u allen het beste wensen. Mooie momenten met 
degenen die u lief en dierbaar zijn en een jaar met 
nieuwe kansen en uitdagingen. Elke dag kunnen we 
een keuze maken om het goede te doen, aardig te 
zijn, of een juist iets niet te zeggen. 
En we vragen u te denken aan diegene die het moeilijk hebben, omdat ze iemand 
missen, ziek zijn of niet meer weten hoe nu verder te gaan. Laten we bidden dat God 
er voor hen wil zijn, ze wil helpen, steunen, troosten en liefhebben. Maar ook hoop 
wil geven voor de toekomst.

Nieuwe apparatuur
Al een aantal maanden zijn we bezig met het aanschaffen van nieuwe apparatuur 
voor het opnemen en uitzenden van onze kerkdiensten. Omdat we merken dat 
het erg gewaardeerd wordt en het bereik van onze gemeente daardoor grenzen 
overstijgt. We kunnen ons op die manier verbinden met een ieder die daar behoefte 
aan heeft, onafhankelijk van tijd en plaats. 

Gelukkig is het einde daarvan in zicht. Na veel overleg en denkwerk hangt er nu een 
camera in onze kerk, en hopen we ergens in het eerste kwartaal starten met deze 
techniek. Iemand die daar heel veel tijd en energie in heeft gestoken is Gerhard Bos. 
We willen hem op deze plek dan ook even in het zonnetje zetten en zeggen: Dank je 
wel!!

Oproep
Daarnaast zijn we op zoek naar jou! Wil je af en toe een dienst achter de laptop zitten 
en zorgen dat de camera bediend wordt? Het is eenvoudig te leren en als we met een 
groepje zijn, dan hoef je maar af en toe de knoppen te bedienen. Vele handen maken 
immers licht werk! Informatie en opgave bij Angelique Bos of Emke van der Velden.

Inloopmoment predikant
Graag wil ze er voor onze leden, maar ook voor anderen, zijn, als predikant, als 
gesprekspartner, als luisterend oor. Er is veel behoefte, merken we, om ervaringen 
en verhalen te delen. Om troost te vinden, nabijheid. Buiten wordt het kouder en 
donkerder, in haar kamer is het warm en licht. 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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en verhalen te delen. Om troost te vinden, nabijheid. Buiten wordt het kouder en 
donkerder, in haar kamer is het warm en licht. 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Op woensdag 8 februari is de open inloop weer. Deze is elke 
tweede woensdag van de maand, van 10.30 tot 12.30 uur en 
je kunt zomaar binnenlopen, zonder afspraak. Je kunt ook 
al eerder en /of op een ander moment met haar afspreken, 
bij haar, bij jou. Je bent welkom: kopje koffie, praatje, 
kennismaken, pastoraat. Neem gerust contact met op.

Kerstfeest Zondagsschool
Dit keer had het kerstfeest van de zondagschool een andere 
vorm. Naast de kinderen van de zondagschool speelden ook 
tieners, familie en vrienden mee in het spel. Gelukkig bleven 
er genoeg mensen over als publiek. Het was een fijne en 
mooie middag. 

Tijdens kerst hebben we mogen genieten van veel mooie muziek, in de 
kerstnachtdienst speelde Euphonia, en op eerste kerstdag mochten we luisteren naar 
de band 4Tune uit Hardinxveld-Giessendam.

Muziek met ontmoeting
Zondag 13 november vond voor de 3e keer ‘Muziek met ontmoeting’ plaats in de 
kerk van Ophemert. Er werd een muzikale bijdrage geleverd door oa. Bert van den 
Brink, Marie-Thérese Swelsen, Jan Neeteson en Vrouwenkoor La Rosa (olv. Gonnie van 
Heugten). Het was een goed bezochte, sfeervolle middag vol muzikale ontspanning. 
Na afloop was er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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drankje te ontmoeten en na te praten 
over de muzikale middag. Muziek 
met ontmoeting zal dit najaar weer 
georganiseerd worden. Wilt u een 
muzikale bijdrage aan het concert van 
dit najaar leveren, of kent u iemand 
die hier graag invulling aan zou willen 
geven? Stuur dan een mail naar 
muziekophemert@gmail.com en hopelijk 
ontmoeten wij elkaar!

Nieuwsbrief
Sinds de corona crises hebben we gemerkt dat met het opstarten van een Facebook

pagina en het online uitzenden van de 
kerkdiensten we ons toch verbonden 
kunnen voelen met elkaar. Facebook is een 
mooi medium, maar daar bereiken we niet 
iedereen mee.
Sinds een jaar brengen we daarom 
regelmatig een nieuwsbrief uit. Wat zetten 
we daarin? Plannen voor de toekomst, 
diensten, bijeenkomsten, maar ook 
verjaardagen, en lief en leed. Zodat we als 

gemeente bij elkaar betrokken zijn en weten wat er in ieders levens speelt. En dan 
niet alleen op geloofsgebied, maar juist ook op sociaal gebied. Zodat we niet alleen 
een kerkgemeente zijn, maar ook een groep mensen die elkaar kent, voor elkaar 
kan bidden waar dat nodig is, blij kan zijn over vreugdevolle gebeurtenissen en een 
kaartje kan sturen waar iemand dat nodig heeft.

De meest ideale manier om deze nieuwsbrief te sturen is per mail. Dit is 
milieuvriendelijk, en efficiënter dan per post.

Wilt u ook betrokken zijn bij onze gemeente, en deze nieuwsbrief per mail 
ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar : Emkevdv@gmail.com

Zin in bloei
In september was de eerste van deze interreligieuze bijeenkomsten. 21 december 
was alweer  de 4e bijeenkomst met als thema ‘Ergens komt een kind vandaan’. Het 
was een mooie avond met verhalen, gedichten, muziek en gesprekken. 
Wil je ook een keer komen? Je bent welkom! Ook als je geen lid van onze gemeente 
bent. 
Volgende data:  25 januari: ‘Met frisse moed’
Tijd: 20 – 21.30 uur 
Locatie Torenhof (zij-ingang), Sint Maartenskerk, Molenstraat 17, Ophemert 
Kosten: om de onkosten te dekken, zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd per 
bijeenkomst. 
Voor meer informatie of opgave evelijnebraaksma@hotmail.nl

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-



- 43 -

drankje te ontmoeten en na te praten 
over de muzikale middag. Muziek 
met ontmoeting zal dit najaar weer 
georganiseerd worden. Wilt u een 
muzikale bijdrage aan het concert van 
dit najaar leveren, of kent u iemand 
die hier graag invulling aan zou willen 
geven? Stuur dan een mail naar 
muziekophemert@gmail.com en hopelijk 
ontmoeten wij elkaar!

Nieuwsbrief
Sinds de corona crises hebben we gemerkt dat met het opstarten van een Facebook

pagina en het online uitzenden van de 
kerkdiensten we ons toch verbonden 
kunnen voelen met elkaar. Facebook is een 
mooi medium, maar daar bereiken we niet 
iedereen mee.
Sinds een jaar brengen we daarom 
regelmatig een nieuwsbrief uit. Wat zetten 
we daarin? Plannen voor de toekomst, 
diensten, bijeenkomsten, maar ook 
verjaardagen, en lief en leed. Zodat we als 

gemeente bij elkaar betrokken zijn en weten wat er in ieders levens speelt. En dan 
niet alleen op geloofsgebied, maar juist ook op sociaal gebied. Zodat we niet alleen 
een kerkgemeente zijn, maar ook een groep mensen die elkaar kent, voor elkaar 
kan bidden waar dat nodig is, blij kan zijn over vreugdevolle gebeurtenissen en een 
kaartje kan sturen waar iemand dat nodig heeft.

De meest ideale manier om deze nieuwsbrief te sturen is per mail. Dit is 
milieuvriendelijk, en efficiënter dan per post.

Wilt u ook betrokken zijn bij onze gemeente, en deze nieuwsbrief per mail 
ontvangen? Dan kunt u een mail sturen naar : Emkevdv@gmail.com

Zin in bloei
In september was de eerste van deze interreligieuze bijeenkomsten. 21 december 
was alweer  de 4e bijeenkomst met als thema ‘Ergens komt een kind vandaan’. Het 
was een mooie avond met verhalen, gedichten, muziek en gesprekken. 
Wil je ook een keer komen? Je bent welkom! Ook als je geen lid van onze gemeente 
bent. 
Volgende data:  25 januari: ‘Met frisse moed’
Tijd: 20 – 21.30 uur 
Locatie Torenhof (zij-ingang), Sint Maartenskerk, Molenstraat 17, Ophemert 
Kosten: om de onkosten te dekken, zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd per 
bijeenkomst. 
Voor meer informatie of opgave evelijnebraaksma@hotmail.nl

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-



- 45 -

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 2023 is: 12 maart 2023 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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 vieren, ook als u 
geen lid bent van onze gemeente. Onze deur staat open voor iedereen die hier 
behoefte aan heeft. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle activiteiten die worden 
georganiseerd. 
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
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Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

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

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

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl
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We zijn verhuisd!!! 
 

Op zaterdag 18 februari gaan we dit vieren met een 
officiële opening tussen 14:00 en 16:00. U bent van 
harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen! 

 
Weverstraat 3 

4061 AP Ophemert 
Tel: 0344-608629 

www.fysiomonhemius.nl   Fysiomonhemius@gmail.com  



        ____________ 

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 


