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2April 2020
Jaargang 14,
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 
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 John & Ira Overeem 
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert oranjeophemert@hotmail.com
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
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 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 2020:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
3e 10 mei 27 mei
4e 21 juni 8 juli
5e 30 augustus 16 september
6e 1 november 18 november

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

- 5 -

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is iedereen druk met het 
Coronavirus. Op de tv en op de radio en thuis. Mensen zijn 
boodschappen aan het hamsteren, wat leidt tot lege schappen in
de winkels.  Er worden allerlei maatregelen getroffen om besmetting
te voorkomen of een halt toe te roepen. Geen handen schudden, je 
handen goed wassen, grote groepen mensen vermijden, enz.
Wij hopen dat u geen last van het virus hebt gekregen en dat we op 1 april gewoon 
naar de SOOS kunnen gaan. Dus pas goed op uzelf!

Wat is geweest:
In februari zijn we met Dick van Toorn op reis geweest naar noordwest Canada 
en Alaska.  Prachtige plaatjes en mooie verhalen van een prachtig en dunbevolkt 
landschap.

4 maart heeft Niek van Eldijk ons foto’s en filmpjes uit zijn archief laten zien. Wat zijn 
oude schoolfoto’s toch leuk om er samen naar te kijken. En de filmpjes waar we jaren 
jonger zijn dan nu, zijn grappig en soms hilarisch. Het was een gezellige middag, voor 
herhaling vatbaar.

Wat gaat komen:
Woensdag 1 april, 14.30 uur , ontvangen we Annemarie Fokker in de Torenhof.                                                   
Zij gaat ons vertellen over het leven en werk van de schrijver W. G. van der Hulst, 
ons allen welbekend. In de pauze kunt u de boekjes inkijken. Er zijn ook boekjes en 
ansichtkaarten te koop. Misschien heeft u zelf ook nog één of meer boekjes in de 
boekenkast staan of op zolder liggen.  Wij kregen altijd een boekje van W. G. van der 
Hulst op het Kerstfeest van de Zondagsschool, daar waren we erg blij mee. Ik verheug 
me nu al op deze middag.

Helaas kan de SOOS-middag van 1 april niet doorgaan in verband met het 
besmettingsgevaar van het Coronavirus. Alle bijeenkomsten moeten worden 
afgelast. We proberen een nieuwe afspraak te maken met Annemarie Fokker. 
Maar niet in april 2020. Hopelijk kunnen we 6 mei wel bij elkaar komen in goede 
gezondheid.

Woensdag 6 mei 2020, van 15.30 uur tot 19.30 uur. ( Let op de tijd!)
Afsluiting van het seizoen 2019 – 2020                                                                                                                         
Een gezellige, vrolijke middag, met een hapje en een drankje en natuurlijk een 
broodmaaltijd. Daarna nemen we afscheid van elkaar voor de zomerperiode. We 
hopen elkaar weer te zien in september 2020, voor een nieuw seizoen.

Het bestuur is druk bezig met het programma voor het nieuwe seizoen. We hopen er 
weer een gezellig seizoen van te maken, met een afwisselend programma. En we zien 
u dan graag weer in de Torenhof. Maar eerst nog april en mei van dit seizoen.

We wensen jullie veel zonnige dagen en een prachtige lente met veel bloesempracht.

Een hartelijke groet van
Bep, Bertha, Evie, Fietje, Hennie, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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Zomaar wat weetjes: 
  
- Internationale vrouwendag: 8 maart.
- vrouwen vormen 50%van de wereldbevolking
- vrouwen doen 66% van al het werk
- vrouwen hebben1% van alle bezittingen
-38% van de Tweede Kamerleden is vrouw

Zo zijn er nog veel meer interessante feiten en weetjes te noemen, doen we maar ff 
niet, we gaan het over de afgelopen afdelingsavonden hebben.
Maandagavond 27 januari was daar onze jaarvergadering met de gebruikelijke 
verslagen en mededelingen die allemaal goedgekeurd werden.
Lien de Jong en Betty van Zijderveld waren  aftredend als voorzitter en bestuurslid.
Gelukkig waren Ans van Ooijen en Adrie van Dijk bereid de opengevallen plaatsen in 
te nemen. Super!!!!!

Na de pauze speelden we traditiegetrouw een paar potjes Bingo voor het goede doel. 
Dat zou de kinderkookclub van Gerrie van Lit zijn maar zij schonk de opbrengst van 
€121,00 aan HKMobile/Alpe d’Huzes voor de Kankerbestrijding!
 
De afdelingsavond van 24 februari stond in het teken van de Wensambulance, een 
stichting die de laatste wens van een terminaal zieke probeert te vervullen. Dat is 
al meer dan 13000 keer gelukt. Dirk van der Zee vertelde ons mooie ontroerende 
verhalen van mensen die men gelukkig heeft kunnen maken.

Verder stond de ringavond in Zijderveld op het programma, evenals een Paasstukje 
maken op de afd.avond op 30 maart, maar dit alles ligt nu stil vanwege het 
coronavirus. We hopen zo spoedig mogelijk weer verder te kunnen.

Hartelijke groeten van
Ans Jenny Thea Adrie Hermien.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert



- 7 -

Zomaar wat weetjes: 
  
- Internationale vrouwendag: 8 maart.
- vrouwen vormen 50%van de wereldbevolking
- vrouwen doen 66% van al het werk
- vrouwen hebben1% van alle bezittingen
-38% van de Tweede Kamerleden is vrouw

Zo zijn er nog veel meer interessante feiten en weetjes te noemen, doen we maar ff 
niet, we gaan het over de afgelopen afdelingsavonden hebben.
Maandagavond 27 januari was daar onze jaarvergadering met de gebruikelijke 
verslagen en mededelingen die allemaal goedgekeurd werden.
Lien de Jong en Betty van Zijderveld waren  aftredend als voorzitter en bestuurslid.
Gelukkig waren Ans van Ooijen en Adrie van Dijk bereid de opengevallen plaatsen in 
te nemen. Super!!!!!

Na de pauze speelden we traditiegetrouw een paar potjes Bingo voor het goede doel. 
Dat zou de kinderkookclub van Gerrie van Lit zijn maar zij schonk de opbrengst van 
€121,00 aan HKMobile/Alpe d’Huzes voor de Kankerbestrijding!
 
De afdelingsavond van 24 februari stond in het teken van de Wensambulance, een 
stichting die de laatste wens van een terminaal zieke probeert te vervullen. Dat is 
al meer dan 13000 keer gelukt. Dirk van der Zee vertelde ons mooie ontroerende 
verhalen van mensen die men gelukkig heeft kunnen maken.

Verder stond de ringavond in Zijderveld op het programma, evenals een Paasstukje 
maken op de afd.avond op 30 maart, maar dit alles ligt nu stil vanwege het 
coronavirus. We hopen zo spoedig mogelijk weer verder te kunnen.

Hartelijke groeten van
Ans Jenny Thea Adrie Hermien.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert



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  ]
- 9 -

“CORONA “ NU en TOEN

Het woord CORONA -( virus) van heden bracht mij weer terug naar het verleden :
In 1949 was mijn eerste baan secretaresse bij Cor de Lange : directeur
van een sigarenfabriek met een bord : TERMINUS bij de voordeur!
Een kleine fabriek in Oudewater met ongeveer 12 mensen aan personeel:
Op kantoor een boekhouder , boven een sorteerder en 2 inpaksters
maar sigarenmakers waren het grootste deel !
In de werkplaats zaten 6 mannen aan een lange tafel met ieder een eigen vak
daarop legde een knecht steeds nieuwe gefermenteerde tabak.
De sigarenmakers sneden grote bladen in een bepaald model
en pakten daar een hoeveelheid tabak in , dat ging heel snel.
Dan werden die ingepakte “stronken” in mallen gelegd ,
en naar de droogkamer gebracht door de knecht .
Het hele proces kan ik niet vertellen : die mallen hadden verschillende modellen ,
DAAR waren o.a. Bolknakken en Havanna’s maar ook CORONA’s bij !
Waarom dit virus diezelfde naam draagt “komt niet aan” bij mij !
Mijn baas, de boekhouder en sorteerder gingen soms nieuwe melanges uit proberen !
Ik zat daar achter mijn typemachine dan tussen die “puffende” heren!
Uiteindelijk gingen die sigaren natuurlijk allemaal OP IN ROOK !
Mijn wens zou zijn : deed dit CORONA-virus dat maar OOK !
Cor de Lange was voor de Oudewaterse gemeenschap zeer actief
en o.a. door het verstrekken van voedselpakketten aan vluchtelingen zeer geliefd.
En bij het organiseren van de Lichtweek (1950 ) kwamen zijn connecties in Tiel goed van pas,
( klanten sigarenwinkeliers : Wiltens en Hes)
omdat daar in juni een “gekostumeerde” feestweek geweest was.
Plotseling kwam in 1951 het einde van de TERMINUS sigarenfabriek:
Op 44 jarige leeftijd werd Cor de Lange n.l. kortstondig ziek en is hij helaas overleden !
Zó “draafde ik door” in dit heden en weten jullie weer iets over mijn verleden!
Dit Krantje zal nog wel voor Pasen bij jullie zijn
daarom :
Prettige en zonnige Paasdagen toegewenst voor groot en klein !

Groetjes ,
Editha v.d.Bergh-Hörmann 
 + HI 5 Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Donderdag 20 februari was de muzikale eettafel in Huis Ophemert. Het was  een 
drukte van belang. Vrijwilligers van de restaurette en de koffieochtend van Welzijn 
West Betuwe en vrijwilligers van de dagverzorging van SZR zorgden voor een super 
leuke open eettafel. Zo’n 40 mensen genoten van een heerlijk 3 gangen maaltijd. 
Tussen de gerechten door zongen de mannen van het a-capellakoor Fruit Unlimited 
leuke bekende liedjes. Wilt u ook een keer gezellig aanschuiven en een hapje mee-
eten? 

Restaurette Kom d’r in is elke 3e woensdag van de maand in Huis Ophemert. 
Vanaf 11.00 uur inloop, eten rond 12.00 uur. 
Kosten: € 12,50.  
Informatie en aanmelden: devreejoke@hetnet.nl of bel: 0344-651875

Geslaagde muzikale eettafel
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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Het coronavirus is nu het nieuws van de dag en heeft veel invloed op de activiteiten die 
de verschillende verenigingen in ons dorp doen. Zo ook op die van ons. Net als andere 
clubs hebben wij onze repetities gestaakt tot en met eind maart. Gelukkig hoeven we 
(vooralsnog) geen concerten te annuleren of te verzetten.

Op 18 april a.s. staat het eerstvolgende optreden gepland bij de Bloesemtocht van 10.00 
tot 11.00 uur op het veilingterrein in Geldermalsen. Onduidelijk is nog of dit evenement 
kan doorgaan, wij hopen uiteraard van wel!
Of de activiteiten eind april (Koningsdag), begin mei (Dodenherdenking en de 5 mei 
viering) en half mei (Bloemenverkoop) hun doorgang kunnen vinden is allemaal af te 
wachten. We hopen dat door de ingezette maatregelen het virus wordt ingeperkt en zich 
niet veel verder zal verspreiden.

Op 14 maart zouden we meedoen met de Waaljuttersactie van de gemeente West Betuwe, 
echter deze kon niet doorgaan wegens het hoge water en wordt dus later uitgevoerd. Zo 
zie je maar dat we afhankelijk zijn van verschillende factoren.

In juni hopen we ons zomerconcert te herhalen en weer mee te werken aan de openlucht 
kerkdienst. We komen daar in het volgende krantje op terug!

Muzikale groet van Euphonia 

NIEUWS VAN EUPHONIA
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kerkdienst. We komen daar in het volgende krantje op terug!

Muzikale groet van Euphonia 

NIEUWS VAN EUPHONIA
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Er gebeurd veel in Ophemert. Wij (Petra Bazuin gebiedsmakelaar gemeente West 
Betuwe en Hetty van Oord sociaal werker Welzijn West Betuwe) wilden graag in 
contact komen met alle clubs en verenigingen die actief zijn in Ophemert om kennis 
te maken en te horen wat er speelt. Daarom organiseerden we op 21 januari een 
bijeenkomst voor al deze clubs. Een grote groep gaf gehoor aan deze uitnodiging. 
Zo’n 25 mensen van allerlei clubs waren aanwezig. Er is uitgebreid kennisgemaakt en 
met elkaar gesproken over het reilen en zijlen van de verengingen en de leefbaarheid 
in Ophemert. Er is onder andere gesproken over het werven van vrijwilligers, 
de samenwerking tussen verenigingen, communicatie en afstemming rondom 
activiteiten en de ondersteuning van verenigingen en stichtingen. 

Het is mooi om te zien dat er veel wordt georganiseerd en dat diverse clubs elkaar 
weten te vinden. Er wordt bij verschillende evenementen samengewerkt. Dat moet 
vooral zo blijven en kan wellicht worden uitgebreid. Toch zijn er ook geluiden dat niet 
altijd iedereen op de hoogte is van elkaars activiteiten en dat er beter afgestemd kan 
worden. Een kleine werkgroep gaat hiermee aan de slag. 

We vonden het erg leuk om zo met alle clubs in gesprek te zijn. Ook de aanwezigen 
vonden het waardevol om bij elkaar te komen. Het streven is om in ieder geval voor 
de zomervakantie nog een keer samen te komen en dan ook de uitkomsten van 
de werkgroep die aan de slag gaat met de communicatie (gezamenlijke agenda/
mogelijkheden websites) te presenteren. 

Wordt vervolgd. 
Petra Bazuin gebiedsmakelaar gemeente West Betuwe
06-50079298
Hetty van Oord sociaal werker Welzijn West Betuwe 
06-34094457

Ontmoeting met alle verenigingen
 en stichtingen in Ophemert
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Op vrijdag 13 maart stond de pubquiz op de agenda. Een overweldigend aantal van 
180 deelnemers had zich aangemeld. We hadden alles tot in de puntjes voorbereid. 
In de loop van de voorafgaande dagen nam de onzekerheid omtrent corona toe, 
maar het kon nog doorgaan. Of het aan de datum lag zullen we nooit weten, maar 
op de donderdag voor vrijdag de 13e kwam het bericht uit Den Haag dat alle 
evenementen met meer dan 100 deelnemers niet meer door mochten gaan. 

Opgeven is geen optie! We hebben geschakeld en snel een nieuwe datum bepaald. 
Vanwege de onzekerheid omtrent corona op het moment van schrijven willen we die 
nog niet communiceren, stel dat..

In zekere zin heeft corona een overeenkomst met kanker. Artsen maken stappen en 
hopen dat ze met verbeterde behandeltechnieken meer regie krijgen op de ziekte, dat 
maakt dat patiënten meer geloof krijgen in een goede afloop. Dat is ook wat er werkelijk 
aan het gebeuren is, ooit wordt het een chronische ziekte. Helaas bepaald de ziekte, op 
grillige wijze, momenteel nog zelf wat er uiteindelijk gebeurd. Net als nu met corona 
kunnen we er van alles van vinden maar er daadwerkelijk iets aan doen is lastiger. 

Deze acties staan voor 2020 nog op de kalender. 

 - Pubquiz, nieuwe datum volgt
 - De eerste week van juni zitten we op de Alp in Frankrijk. De dag waarop het 
moet gebeuren is donderdag 4 juni, de ontlading na alle inzet en trainingskilometers. 
(als het nog doorgaat vanwege corona….)
 - De laatste zondag in augustus weer de CWF Cycling en Walking for Life, 
zondag 30 augustus. Start en Finish bij het Dijkhuis in Ophemert, zij steunen ons al 
jaren in de strijd tegen kanker.

Als je ideeën hebt graag een berichtje achterlaten op onze facebookpagina, ons 
emailadres cwfcycling@gmail.com of op onze websitewww.cwfcyclingteam.nl 

CWF cycling in actie
   voor Alp d’HuZes!
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Activiteiten Huis op Hemert
  Vrouwen van nu

Vrouwen van nu organiseren op 6 juni een mooie fietstocht door de betuwe.

Deze tocht zal ongeveer 30 kilometer zijn en start en eindigt bij huis op hemert.

De tocht start rond 13:30 uur deelname kost €7.50.

Op deze dag is ook het jaarlijkse paling eten in huis op hemert. De paling wordt 
geserveerd met een koud buffet, stokbrood en frietjes. Kinderen tot 5 jaar gratis. 
Kinderen t/m 12 jaar €10. Volwassenen € 27.50 Ook is er weer de mogelijkheid om 
de paling af te halen, de afhaalprijs is€20. per pond. Voor de mensen die geen paling 
lusten maar wel graag mee willen eten, serveren wij in plaats van de paling een portie 
kip saté. Dit kost €20. (Dit wel apart vermelden bij opgeven) Voor de kinderen is er een 
kindermenu: 

Frietjes, frikandel, kroket of kipnuggetsen en appelmoes €5.50

Afhalen en/of deelnemen kan alleen bij opgeven voor 23 mei. 

Wilt u de fietstocht gezellig afsluiten met paling eten dan hebben we een leuke 
aanbieding. Als u voor de combinatie fietstocht met aansluitend eten kiest krijgt u 
€2.50 korting.

Opgeven voor alleen paling eten of combinatie kan dit bij: 
Petra de Haas telnr: 06 51560543 of via de mail, activiteitenhoh@gmail.com
 
Wilt u alleen de fietstocht doen dan kunt u zich opgeven bij; 
Jenny Scheurwater telnr: 06 27506477 of via de mail,  
vrouwenvannu.ophemert@gmail.com
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In Huis op Hemert zijn diverse clubs actief. 
Hieronder een overzicht.

- Koersbal 
Voor iedereen vrij toegankelijk op maandagmiddag. 
Heb je zin om aan te sluiten? Data zijn te vinden op de
website en aangeplakt bij Huis op Hemert (oneven weken).

- Café Met
Vrijdagavond. Voor iedereen vrij toegankelijk. Heb je zin om aan te sluiten? Data zijn te 
vinden op de website en aangeplakt bij Huis op Hemert.

- Hapkido
Maandagavond, elke week m.u.v. schoolvakanties. 

- Badminton
Maandagavond, elke week.

- Volleybal
Maandagavond, elke week

- Pilates
Maandag- en woensdagavond, elke week

- Streetdance
Vrijdagavond, elke week m.u.v. schoolvakanties

- Ouderengym
Woensdag middag

- Peuters in beweging
Donderdag ochtend, elke week m.u.v. schoolvakanties

- Dagbesteding ouderen 
Dinsdag en donderdag, elke week

- Kinderopvang 
Elke werkdag

- Bibliotheek (vernieuwd reserveringssysteem)
Dinsdag, woensdag en donderdag

- Kookclub “de Lekkerbekjes”
Donderdag, 1x per 2 maanden
- Vrouwen van Nu
Maandagavond, 1 x per maand

- Aquarelclub
Dinsdag ochtend (10 weken) op inschrijving

Wat is er allemaal te doen in:
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- Haak- en breiclub
Maandagavond, elke week

- Biljartvereniging “De Batavieren” 
(alleen toegankelijk voor leden en in competitieverband)
Woensdag en donderdag avond. Om de week.

- Biljart recreatief
Donderdagmiddag, elke week

- Biljart recreatief (onderling competieverband)
Dinsdagavond, elke week

- Hulppunt West Betuwe
Donderdagochtend, elke 14 dagen

- Koffieochtend
Donderdagochtend, elke 3e donderdag van de maand

- Restaurette
Woensdagochtend, elke 3e woensdag van de maand

- Iriszorg
Dinsdagochtend, elke week

Voor nadere informatie omtrent tijden verwijzen wij u naar de website van Huis op 
Hemert http://kulturhus-ophemert.nl/ of via email: horeca@kulturhus-ophemert.nl

Er is nog ruimte voor het organiseren van activiteiten op elk gebied. Heeft u ideeën 
om iets op te starten? Neem gerust contact op via info@kulturhus-ophemert.nl

Huis OpHemert - vervolg

In de vorige editie van ’t Hèmers krantje hebben we u 
geïnformeerd over het feit dat het Kulturhus Ophemert
vanaf begin dit jaar zonder beheerder verder gaat. Het
beheer ligt nu volledig in handen van het bestuur en de
vrijwilligers.

We willen u graag op de hoogte brengen van de situatie zoals die op dit moment is.

Bestuur Huis op Hemert

- 27 -

Op de dorpsavond van 26 november jl. zijn er verschillende zaken naar voren gebracht 
die aandacht vergen. Er zijn onder andere wensen geuit omtrent invulling van de 
activiteiten en rond de aankleding van het gebouw. Als bestuur moesten we besluiten 
om eerst een prioriteitenlijst op te stellen. Het was tenslotte prio 1 dat Huis op Hemert 
open kon blijven en we moesten uit gaan vinden hoe dat het beste in het vat gegoten 
kon worden.

Hieruit is tot dusver het volgende ontstaan:

Er zijn inmiddels 3 commissies in het leven geroepen. De horeca commissie (onder 
leiding van Ina Buijnsters), de technische commissie (onder leiding van Wout 
Scheurwater) en de activiteiten commissie (onder leiding van Petra de Haas). Elk van 
deze commissies heeft inmiddels beschikking over hun eigen groepje vrijwilligers. Het 
agenda beheer gaat via Ina Buijnsters (horeca@kulturhus-ophemert.nl). 
Een aantal commerciële zaken wordt geregeld door onze voormalige beheerster 
Ira Overeem, die wij als Stichting Kulturhus Ophemert voor een x-aantal uren op de 
loonlijst gezet hebben. Hierbij is ook gekozen voor een back-up in de persoon van 
Janny Stevens. We zullen Ira dus gelukkig nog veel gaan zien in Huis op Hemert.

Om alles nu met vrijwilligers verder te leiden is het noodzakelijk dat we aan een aantal 
criteria voldoen. Er zijn verplichtingen rondom “Sociale Hygiëne” en “BHV”. Hiervoor 
worden op dit moment een aantal vrijwilligers opgeleid.

Ook is er flink getimmerd aan de actualiteit van onze website. http://kulturhus-
ophemert.nl/. Hieraan is inmiddels een agenda toegevoegd, waarin alle activiteiten 
bijgehouden worden. Dank hiervoor aan Romy de Kruijf die dit op zich genomen heeft

Een groot deel van de 1e prioriteit is nu afgehandeld. Dit betekent dat we nu in de 
gelegenheid gaan komen ons op de andere zaken te richten. Met een enthousiast 
vrijwilligers team zien we de toekomst zonnig tegemoet. Wij zullen u via het Hèmers 
krantje op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We hopen u binnenkort in Huis 
op Hemert te mogen begroeten!

Het bestuur van Huis op Hemert

John Overeen, Anja van Wezel, Lia Blokland, Wout Scheurwater, Wim van Driel 
(adviserende rol) en Ina Buijnsters

Bestuur Huis op Hemert - vervolg
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

Scherpe prijzen.
Hentje’s  spullen, zijn geen prullen.

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225
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Sinds september 2018 is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart is Huis Op Hemert.

Wat doen wij?
Spelenderwijs leren de kleintjes springen, rennen, rollen,
klimmen, hangen, spelen met een bal of hoepel etc. We
starten de les gezamenlijk met een liedje of een spelletje.
Hierna kunnen de peuters heerlijk vrij spelen. 
Kleine kinderen tot 4 jaar kunnen meedoen met onze 
peuters in beweging groep. 

Oproep
Nieuwe peuters zijn altijd welkom! In de komende maanden gaan er een aantal kindjes 
de groep verlaten omdat zij 4 jaar worden en naar school mogen. Het zou daarom extra 
leuk zijn als we weer nieuwe peuters kunnen begroeten, zodat de peuters in beweging 
groep kan blijven bestaan.

We zijn iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) te vinden in de gymzaal van Huis Op 
Hemert (muv schoolvakanties). 

U kunt altijd een gratis proefles komen volgen.
Nieuwsgierig ?
• Kom gerust eens langs in onze les 
• Bekijk onze facebook pagina
https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert

Thema-les
Op donderdag 20 februari hebben we een ontzettend 
leuke carnaval gehad. Alle kindjes waren verkleed.

In de krokusvakantie hebben de peuters heerlijk 
gespeeld bij kids-castle in Hedel.

Vindt u het leuk om vrijblijvend met uw peuter
mee te bewegen stuur dan een mailtje naar:
peutersinbeweging@ziggo.nl

Peuters in beweging
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Algemeen
Het coronavirus heeft ook invloed op de activiteiten op ons sportpark. 
Wedstrijden zijn uitgesteld, trainingen afgelast, geplande activiteiten worden verzet. 
Wij volgen hier de richtlijnen van de RIVM en de adviezen van de KNVB.

De algemene ledenvergadering is verplaatst naar donderdag 2 april, 19.30 uur in de 
kantine.

Voetbalschool Ophemert 
De Voetbalschool is dit voorjaar weer verder gegaan. Ruim 17 enthousiaste 
voetbaltalenten krijgen extra trainingen om hun voetbaltechniek nog beter onder 
de knie te krijgen. De laatste training in de zaal (vanaf nu trainen ze weer buiten) zijn 
de talenten verrast met mooie shirts geschonken door een enthousiaste sponsor. 
Waarvoor nogmaals onze dank!

 

Keeperstraining
In samenwerking met VV Wadenoyen en DSS’14 uit Varik worden onze keepers 
getraind door oud speler van onze club: Felino Helderton. Felino is keeper van Jong 
Den Bosch en wil onze keepers graag de nieuwste technieken leren.

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Activiteiten op & rond het veld
Pupil van de week
Ook dit seizoen hebben we pupillen van de week die de aftrap bij de wedstrijd van 
het eerste mogen doen. 

 

 

16 februari Kevin 

Koningsspelen
Vrijdag 17 april komen de leerlingen van de PWA school in 
samenwerking met de buurtcoach van de gemeente, op onze 
velden sporten. 

Straattoernooi
Zondag 31 mei organiseert de activiteiten commissie het straattoernooi voor 
iedereen in Ophemert & Zennewijnen (vanaf 15 jaar). Schrijf je team zsm in per mail 
activiteiten@vvophemert.nl. 

VVO Zomertoernooi
Zaterdag 13 juni organiseert de activiteiten commissie voor iedereen van 18 jaar en 
ouder, dames- & herenteams het VVO Zomertoernooi. Meer info volgt snel, stel je 
team vast samen en meld je aan activiteiten@vvophemert.nl.

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes vanaf 4 jaar, zijn van harte welkom! Aspirant leden 
mogen eerst een paar keer komen proef trainen (schoenen kan je van de club lenen), 
daarna volgt (iom de trainer) plaatsing in een team. Heb je de afgelopen 5 jaar bij 
een andere vereniging gevoetbald, dan moet je een overschrijving aanvragen. Voor 
meer info/ vragen/ aanmelden voor een proeftraining stuur een mail naar. info@
vvophemert.nl.

Agenda
Donderdag 2 april Algemene Ledenvergadering
Woensdag 8 april Schoolvoetbaltoernooi (gemeente West Betuwe Oost) 
   op ons veld.
Vrijdag 17 april  Koningsspelen
Vrijdagavond 29 mei Sponsorloop
Zondag 31 mei  Straatvoetbal
Zaterdag 13 juni:  Zomertoernooi.
Zaterdag 20 juni  Tentenkamp voor de jeugd

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

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Deadline kopij voor uitgave 3 van 2020 is: 10 mei. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
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 
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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

Beleef het aan de Waal

Campingpark Zennewijnen
 
Perfecte uitvalsbasis voor uw vrije tijd
Struinen, varen, fietsen en wandelen.
En daarna ontspannen overnachten in de
luxe Bed & Breakfast, royale trekkershutten, 
sfeervolle Pipowagens of uw eigen 
kampeermiddel.

Ongedwongen samenzijn
Voor BBQ, borrel of verjaardag kunnen onze 
gasten in de stijlvolle hooiberg terecht.
Met groot terras, zwembaden en speeltuin 
onder handbereik.

www.campingparkzennewijnen.nl
Hermoesestraat 13, 4062 PP Zennewijnen, T 0344 65 14 98

24045_Camping Zennewijnen_adv148x210.indd   1 23-02-15   12:27
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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 


