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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.
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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
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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 Ans van Ooijen
Waalruiters West Ophemert Iris van Beuzekom
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren
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Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
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prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2022:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
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



Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: pedicureroelien@upcmail.nl

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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Hoopvolle lente 
Het liefste zou ik schrijven over de dikke knoppen in de fruitbomen die door de 
stralende zon tevoorschijn komen. Of over hoe lekker het mooie weer is na de grijze 
wintermaanden en wat dat met me doet. Of over hoe mooi de uiterwaarden nu zijn, 
met de vele ganzen en met dat mooie gele hoge gras en de eerste katjes die komen 
in de bomen bij de Waal. Of over hoe fijn het is dat bijna alle coronamaatregelen zijn 
afgeschaft en dat de samenleving weer een stukje meer open is. Ik ben zelfs voor het 
eerste sinds twee jaar weer in het gebouw van mijn werk geweest. Was wel een beetje 
wennen aan al die mensen.

Maar sinds nu 20 dagen is er iets groots aan de hand. Rusland is de Oekraïne 
binnengevallen. Dus tijdens het fietsen, wandelen etc gaan je gedachten toch weer 
naar al die vluchtende mensen, vrouwen en kinderen. 

Op mijn werk zei een oudere collega dat ze momenteel veel de vraag krijgt van 
jongere collega’s of dit hetzelfde voelt als tijdens de Koude Oorlog. Waarbij zij aangaf 
dat dit meer als een dreiging voelde en dat heeft te maken met de hoeveelheid 
Instagram, Facebook, Twitter en Tiktok beelden en filmpjes die je ziet. Vroeger had je 
nog het IJzeren Gordijn en was de informatie die je kreeg vaak alleen gecontroleerde 
informatie, terwijl er nu een constante stroom aan informatie is.

Waarom voelt deze oorlog anders dan andere oorlogen in de wereld? Voor mezelf 
omdat deze uit kan monden in een Derde Wereldoorlog met een kernwapen 
mogendheid . Dat lijkt me ook het lastige aan de politiek momenteel, grijp je in dan 
ben je ook betrokken en je weet nooit hoe Poetin gaat reageren. En juist alles in mij 
zegt dat we in moeten grijpen of in ieder geval iets moeten doen. Dat voelt echt als 
een tweestrijd. Laat dat nu het thema zijn geweest van de Boekenweek van 2021. Ik 
moet de afgelopen dagen vooral denken aan het Boekenweekessay van Roxanne 
van Iperen de Genocidefax. Hierin wordt de vraag gesteld ‘Wat doe jij als het er op 
aankomt?’

Deze vraag is bij ons aan de keukentafel ook wel gesteld, zeker toen we de beelden 
zagen van mannen die gingen vechten en afscheid namen van vrouw en kinderen. Of 
die kinderen die alleen de grens over komen. Wat zouden wij doen en wat kunnen we 
nu doen? Wat als wij het zijn die moeten vluchten? 

In ieder geval de verwarming veel lager zodat we minder gas nodig hebben engeld 
geven aan giro 555. En we overwegen serieus om mensen in huis te nemen. We 
hebben nog wel een logeerkamer over maar het liefst bied je mensen hun eigen 
ruimte. Hoe zouden we dit als dorp kunnen doen? Lopen er al initiatieven? En laten 
we dat dan vooral delen op onze dorpswebsite. Dan wordt het wellicht toch nog een 
beetje een hoopvolle lente.

Ik hoop in ieder geval dat als u dit leest de oorlog voorbij is, maar ik vrees tochdat dit 
nog niet het geval zal zijn.

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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In het vorige krantje hebben we aangegeven dat we druk aan het repeteren zijn gegaan 
voor onze uitvoering die we op 2 april gepland hadden. We hebben gemerkt dat men 
weer moet wennen aan een wekelijkse repetitie-avond, de opkomsten zijn nog erg 
wisselend. Daarom hebben we besloten de uitvoering van 2 april geen doorgang te laten 
vinden. We gaan ons nu richten op een zomerconcert, deze hebben we ingepland op 
zaterdag 25 juni.

Voor die tijd zijn er nog andere evenementen/activiteiten waar we ons laten zien en/of 
horen, dit zijn:
•  9 april verkoop van paaseitjes en bloemen, dit in plaats van de normale 
    bloemenverkoop voor Moederdag
•  5 mei Bevrijdingsdag Tour de Waal, exacte programma is bij het verschijnen van dit 
krantje nog niet bekend
•  26 mei Hemelvaartsdag, openlucht kerkdienst bij het kasteel
•  25 juni Zomerconcert in de schelp, in de avond

Zoals hierboven staat komen wij 9 april huis aan huis met paaseitjes en bloemen 
(chrysanten), dit zal vanaf 9 uur/half 10 van start gaan. Wij gaan proberen ook 
pinautomaatjes te regelen, maar zorg ook dat u wat contanten in huis hebt. De prijzen 
zijn € 2,50 per zakje of bos bloemen.

Hiernaast zijn we bezig onze website eindelijk af te maken en te publiceren op het 
internet. Hopelijk kunnen we hier in het volgende krantje meer over melden.

Wij hebben weer ontzettend veel zin om op pad te gaan, erg fijn dat dit weer kan! We 
hopen u dus snel weer ergens te ontmoeten en te voorzien van muzikale klanken!

Muzikale groet!

NIEUWS VAN EUPHONIA
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De zon schijnt, het is buiten 10 graden C. De snerpend koude wind is 
gaan liggen, daardoor voelt het buiten al lenteachtig aan. Het is maart, 
de lentemaand, en de voorjaarsbloemen komen weer voorzichtig door 
het groen tevoorschijn.

Sneeuwklokjes.
In ’t koude groen stond nog niet veel, 

maar met hun kopjes boven ’t blad verheven,
hebben, als vreugdeboden van nieuw leven, 
sneeuwklokjes stil de LENTE neergeschreven.

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid!” We hopen het zo! Na de twee jaren die beheerst 
werden door het Corona-virus en lock-downs, willen we heel graag terug naar zo 
normaal mogelijk! Het virus is nog niet verdwenen, maar binnenkort zullen de laatste 
beperkingen worden opgeheven. Zal alles dan weer worden zoals voorheen? We 
wachten het af!

In ieder geval gaat de SOOS weer beginnen. We nodigen alle 60-plussers uit voor de 
middagen in de Torenhof aan de Weverstraat. Het is altijd erg gezellig. 

6 april 2022 om 14.30 uur in de Torenhof ontvangen we Lia Verheul-van Winssen 
met De Vrolijke Noot. Zij heeft ons al eens eerder bezocht met een vrolijk programma. 
Op deze woensdagmiddag komt ze met een nieuw programma. Komt allen, van 14.30 
uur tot 17.00 uur.

11 mei 2022. Afsluiting van dit korte seizoen. Verrassing!!! 
Ja ja, wat we dan gaan doen is nu nog een verrassing! Wil je mee doen? Geef je dan op 
bij een van de bestuursleden, dat kan ook op 6 april in de Torenhof. We moeten weten 
hoeveel mensen zich willen laten verrassen. Het wordt vast heel gezellig, dus geef je op!

Noteer deze twee data in je agenda of op de kalender en doe mee! Nadere gegevens 
over 11 mei volgen nog, maar eerst moeten we weten hoeveel deelnemers er zijn in 
verband met de voorbereidingen.

Voor informatie over de middagen en/of voor het regelen van vervoer naar de Torenhof 
kunt u bellen naar: Riet van Meeteren (voorzitter) tel. 652003, Bertha van Lith tel. 652539, 
of naar Evie de Bie tel. 651266.

Wij wensen u mooie, zonnige lentedagen in goede gezondheid. We hopen u in april en 
mei te ontmoeten. Tot ziens!

Hartelijke groet, van Riet, Bertha, Evie, Fiet, Hennie, Bep en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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OUDERDOM / GEBREKEN 

Het spreekwoord “de ouderdom komt met gebreken “ ,
is bij mij inmiddels wel degelijk gebleken:
Dat ik mijn enkel al in december bezeerde,
schreef ik hier misschien in NOSTALGIE al eens eerder .
Aan de rollator stootte ik mij aan een wiel,
waarover ik en paar jaar geleden ook al eens viel .
Die dingen zijn prima om mee te lopen , maar schuurde wel mijn enkel open .
Die plek is nu aan het zweren gegaan
ik had daar toen op advies van de arts “vette”pleisters opgedaan .
Na wekenlang “spoelen en plakken “ liet ik de moed nu toch zakken .
Al van december af wilde de dokter de thuiszorg inzetten ,
maar ik bleef mij daar alsmaar tegen verzetten:
Ik wilde liever niet steeds vreemde zusters in huis,
vanwege die corona-toestand en zonder vaccinatie was dat “niet pluis” .
Nu dat besmettingsgevaar wel enigszins is geweken
ben ik dan toch voor advies : benen zwachtelen bezweken :(
Gelukkig is mijn “koppie” wel nog “goed bij de tijd”,
al ben ik wel eens de datum of dag van de week “kwijt”.
Vooral als de “zondagse familie-visite” op een andere dag kwam,
omdat het weekeind hen door andere dingen in beslag nam ,
dacht ik soms dat de dag daarop maandag was
ik keek dan in de radio – tv gids en daar zag ik dat pas!
Veel leuks kan ik hier dus niet neerschrijven ,
ik hoop wel dat jullie allen gezond blijven .
Die Corona -pandemie stoorde zich niet aan leeftijd,
helaas raakten ook veel jongere mensen hun leven kwijt.
Momenteel is daar ook nog een oorlog bijgekomen,
waarbij al veel soldaten en burgers zijn omgekomen.
Nee, vrolijk worden we daarvan niet, gelukkig ligt de lente in ‘t verschiet,
misschien dat de warme zon ons dan wat blijdschap biedt !

Hartelijke groeten ,
   Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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Sinds lange tijd mochten de Vrouwen van 
Nu weer hun gezellige avond houden.

Op 28 februari 2022 werd de 
jaarvergadering gehouden en namen we 
afscheid van 3 bestuursleden, te weten, 
Hermien Hooijer Penningmeester, Jenny 
Scheurwater secretaris en Thea Kleinhout
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de pauze kwam Jacqueline van Tilburg ons over de thuisbasis “de Klaproos” dat is een 
landelijke stichting voor vrouwelijke veteranen. Zij gaf een interessante presentatie en 
legde ons een paar dilemma’s voor uit de praktijk. Was erg boeiend en gezien de situatie 
in de Oekraïne heel confronterend. 

Met hartelijke groet,
Jetty, Petra, Ans Adrie en Gerri

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  ]
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Op 2 maart organiseerde de Dorpstafel Ophemert een bijeenkomst over de 
uitvoering van de kernagenda. In 2021 heeft de Dorpstafel met hulp van veel 
inwoners, organisaties en lokale ondernemers deze kernagenda opgesteld, met 
thema’s en actiepunten voor Ophemert. Deze variëren van meer veiligheid in 
het verkeer, meer activiteiten in het dorp, het laten zien van de geschiedenis 
en bijvoorbeeld het stimuleren van woningbouw. Allemaal onderwerpen die 
de inwoners raken in hun directe leefomgeving. De kernagenda bevat diverse 
onderwerpen en concrete plannen.

Jan Muller, de voorzitter van de Dorpstafel Ophemert: “het opstellen van de 
kernagenda was al best een uitdaging, maar papier is geduldig. Natuurlijk telt alleen 
straks het echte resultaat. We moeten dus slim aan de slag met de uitvoering, we 
willen de vaart erin houden”. 

Tijdens de bijeenkomst was ook een grote groep kandidaten voor de nieuwe 
gemeenteraad uitgenodigd. Alle kandidaten die in Ophemert wonen waren 
uitgenodigd en de meesten waren ook aanwezig. Zo waren er 7 partijen bij elkaar, 
om nou niet vanuit het brede bestuurlijke perspectief van West Betuwe naar de 
leefomgeving te kijken, maar juist vanuit het oogpunt van het dorp zelf. 

De kernagenda Ophemert is opgedeeld in vier hoofdthema’s. Afgesproken werd 
dat er voor elk thema een coördinator gaat optreden. Lopende initiatieven en 
werkgroepen in Ophemert worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze 
hoofdthema’s en op sommige onderwerpen zal een nieuwe werkgroep aan de 
slag moeten. De Dorpstafel heeft toegezegd een goed overzicht te maken van de 
bestaande en nieuwe initiatieven en dit elk kwartaal met de coördinatoren en de 
gebiedsmakelaar van de gemeente te bespreken. Zo zorgt de dorpstafel niet alleen 
voor een papieren kernagenda, maar ziet de dorpstafel ook toe op de uitvoering. 

Aart Kusters (oud-wethouder van de PvdA en inwoner van Ophemert): “natuurlijk 
kunnen niet alle plannen helemaal uitgevoerd worden, maar als we alleen al een deel 
van deze agenda echt realiseren, maakt Ophemert wel een grote sprong vooruit. Met 
leuke nieuwe activiteiten, betere toegang tot de natuur en bijvoorbeeld versnelling 
van de woningbouw”.

Jan Muller: ”het is niet de bedoeling dat wij als dorpstafel ineens de baas in 
Ophemert worden of zo. Of dat wij het verlengstuk worden van het gemeentehuis. 
Onze rol is vooral om het overzicht te bewaren en waar nodig mee te denken 
als zaken wat stroever lopen dan gedacht. Ook kunnen we verbindingen leggen 
binnen ons brede netwerk. Als het nodig is kunnen wij druk uitoefenen op het 
gemeentebestuur of andere partijen als een klein groepje inwoners onvoldoende 
gehoord wordt. Dan kunnen wij, namens het hele dorp, waar nodig wat meer 

Kandidaat-raadsleden
verrast over Kernagenda Ophemert
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De Kernagenda van Ophemert omvat veel onderwerpen die de inwoners van het 
dorp raken in hun directe leefomgeving. Gezondheid en welzijn, prachtige natuur, 
fijn wonen, en nog veel meer thema’s. Dat gaat over lopende activiteiten en ook over 
nieuwe initiatieven. U kunt alle onderwerpen van de Kernagenda vinden op www.
ophemert.nl/dorpstafel. Is er een onderwerp bij waar u zich ook voor zou willen 
inzetten? Samen maken we ons dorp steeds mooier, de dorpstafel brengt u graag in 
verbinding. Er is genoeg te doen, ook achter de schermen. Stuur gerust een mail met 
uw belangstelling naar dorpstafelophemert@outlook.com

Dorpstafel verbindt dorpsgenoten  
 die aan de slag willen gaan

Na 4 jaar hard gewerkt te hebben aan het succesvol oprichten en opstarten van de 
Dorpstafel Ophemert heeft voorzitter Jan Muller aangegeven dat hij andere dingen 
wil gaan doen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter die de rol van 
de Dorpstafel verder wil ontwikkelen, en zich wil inzetten voor de realisatie van de 
Kernagenda. Geïnteresseerd? Neem contact op met één van de bestuursleden of 
stuur een mail naar dorpstafelophemert@outlook.com

Dorpstafel zoekt nieuwe voorzitter

druk zetten op uitvoering of maatregelen. Wij spreken tenslotte regelmatig de 
sleutelpersonen op het gemeentehuis. De Dorpstafel is vooral voor het verbinden en 
het ondersteunen van lokaal initiatief.”

De vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen waren verrast over de 
brede en concrete opzet van de kernagenda. En ze verwelkomden de nieuwe 
organisatorische opzet met coördinatoren en periodiek overleg. Emile Bode 
(kandidaat bij Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe): “mijn beeld is dat Ophemert 
voorop loopt in vergelijk met veel andere kernen. Ophemert pakt een mooie 
invulling van het kernenbeleid van de gemeente, ik hoop dat het nieuwe 
gemeentebestuur hier actief aan gaat meewerken”.
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Beste dorpsgenoten, 
Een update van onze mooie rijvereniging Waalruiters-West.

Viertallen
Onze viertallen zijn weer op pad geweest voor de laatste 
kür op muziek van dit winterseizoen. Het L viertal heeft
ondanks wat spanning bij de paarden (en ruiters) toch een 
mooie 4de plaats weten te behalen. Het M viertal moest wegens omstandigheden 
met 2 nieuwe paarden en 1 nieuwe ruiter rijden. Ze hebben ontzettend hard 
getraind en dat wierp zijn vruchten af. Een vrijwel perfecte kür leverde de eerste prijs 
op. Dit leidde in het eindklassement van het hele winterseizoen tot de titel reserve-
kampioen. Een geweldig mooi resultaat!

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

Naam lid: Lotte van Beuzekom (13 jaar)
Naam paard/pony: Uteco de Spirit, 
roepnaam Cootje (7 jaar)
Wat is zijn/haar leukste/gekste 
eigenschap: Cootje houdt ervan om 
kunstjes te doen zoals flemen, kusjes 
geven of op een blok gaan staan met zijn 
voorbenen
Wat doen hij/zij het liefst: 
Eten en knuffelen
Wat doen jullie het liefst samen: 
Buitenrijden en springen 
Wat is zijn/haar favoriete snack: 
Vers gras
Wat is het leukste wat je afgelopen jaar 
gedaan hebt met de vereniging: 
De buitenrit op de Veluwe 

Rijvereniging
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Wat is jullie grootste blunder: Ik ging 
voor het eerst zonder zadel te rijden, maar 
dat vond hij toch een beetje spannend. Hij 
bokte, ik vloog er af en daar lag ik languit in 
de modder.
Wat wil je graag nog een keer doen met 
je paard: Op het strand rijden
Wat is je leukste herinnering samen: 
Onze fotoshoot samen

Rijvereniging -vervolg-

Een van de punten in de kernagenda van Ophemert is onder het kopje prachtige 
natuur en buitenruimte is het uitwisselen van kennis. Bezoeken van elkaars tuinen is 
een van de items die we dit jaar gaan organiseren. Hoe leuk is het om dat eerst af te 
trappen van een zaden- en planten ruilbeurs.

Vol trots organiseert Levend Landschap Ophemert op zaterdag 23 april Ophemerts 
eerste ruilbeurs voor planten en zaden. Neem zaden en planten mee die je over 
hebt, en ruil met anderen.
Tevens is er een leuke kinderbezigheid.

Programma
10.30 – 12.00 uur – Ruilen van zaden en planten met anderen

Praktische gegevens
Datum: 23 april
Tijd: 10.30 – 12.00 u.
Locatie: De Schelp.
Toegang: gratis

Levend Landschap Ophemert,
Renske, Sasja, Patricia, Mieke, Hans en Femke

https://www.landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-ophemert/

Zaden- en plantenruilbeurs
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St. Maartenskerk van Ophemert en Zennewijnen

Kerk open vanaf 19.30 uur - Aanvang 19.45 uur

Jaarlijks staan we tijdens de Dodenherdenking stil bij alle 
slachtoffers van oorlog en geweld. Zeker in deze tijd is het
van belang om met elkaar stil te staan bij het thema van de
Dodenherdenking van dit jaar: Vrijheid in verbondenheid.

Bij deze Dodenherdenking wordt samen in momenten van stilte en muziek 
stilgestaan bij het verleden en het heden. Tijdens de bijeenkomst wordt de muziek 
ten gehore gebracht door onder andere: Bert van den Brink – orgel en Gonnie van 
Heugten – sopraan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u een kaarsje aansteken en aan het einde 
worden gezamenlijk bloemen gelegd bij het monument achter in de kerk.

Na afloop van de bijeenkomst is er in de Kerk gelegenheid om na te praten met een 
kopje koffie of thee.

Eenieder is van harte welkom deze Dodenherdenking bij te wonen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tonnie Vermeulen
e-mailadres: vermeulen-wild@hotmail.com of telefonisch 0344 – 65 12 64

Organisatie Dodenherdenking 4 mei 2022
Tonnie Vermeulen – Kees Kruitwagen

Dodenherdenking 4 mei 2022
 thema “Vrijheid in verbondenheid’ 



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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De eerste eettafel in 2022 – Restaurette Kom 
d’r In in Huis op Hemert.

Het menu:
Enkele vrijwilligers zijn het jaar enthousiast 
begonnen en hebben gekookt. Twee grote 
pannen erwtensoep en twee pannen 
bruinebonensoep. 

Wat was het weer heerlijk om na zo’n 
lange tijd van isolatie voor Corona 
elkaar te zien en te spreken. Genieten 
en bijkletsen onder het genot van 
heerlijk eten en drinken. De erwten- en 
bonensoep heeft geweldig gesmaakt. 
En het toetje de pannenkoekjes zijn ook 
allemaal verdwenen. 

Iedereen blij en tevreden. Voor de vrijwilligers was er 
een daverend applaus. Het mooiste compliment: “Ik 
vind het niet erg als ik deze soep elke keer krijg, als ik 
hier kom eten”. In totaal hebben we 14 deelnemers en 4 
vrijwilligers meegegeten. Het was een bijeenkomst die 
veel energie heeft opgeleverd voor iedereen. 

De volgende bijeenkomsten zijn 16 maart, 20 april, 18 
mei, van 11-14 uur in HoH. Kosten € 12.50 voor een 
maaltijd, 2x koffie (1 bij binnenkomst en 1 na de maaltijd) 
en 1 consumptie tijdens de maaltijd. Iedereen is welkom. 
Je mag je opgeven bij Jetty van Lith (06 11 22 71 45)

Restaurette Kom d’r In
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Wandel voor het leven is de nieuwe naam waaronder de organisatie van Samenloop 
voor Hoop Neerijnen verder gaat met het organiseren van een wandelevenement 
om geld op te halen voor, onder andere, het KWF. 

Nadat KWF in april 2021 is gestopt met het concept Samenloop voor Hoop is de 
organisatie van Neerijnen bij elkaar gaan zitten en heeft besloten, onder een eigen 
stichting, een soortgelijk evenement te organiseren.

“De saamhorigheid en verbondenheid die het evenement tot stand weet te brengen 
moet gewoon in onze regio blijven” volgens Bert Vos, voorzitter van de organisatie. 
“Samen met teams, eregasten en vrijwilligers, maken we een prachtig evenement 
met een lach en een traan”.  De opbrengst gaat naar het KWF, Toon Hermans Huis Tiel 
en een lokaal doel dat zich inzet voor kanker. Dat laatste doel wordt samen met de 
teams gekozen.

In aanloop naar dit evenement wordt op 14 maart om 20.00 uur de eerste aftrap 
gegeven in de Koeldert in Waardenburg, inloop vanaf 19.30 uur. Tijdens deze aftrap 
worden de nieuwe plannen verteld en kunnen er vragen worden gesteld.

De website van Wandel voor het Leven gaat uiterlijk 14 maart online.

Het evenement zal plaatsvinden op 21 mei 2022 bij Kasteel Neerijnen.

De dan geldende coronamaatregelen worden gehanteerd.
Je kunt je je vooraf aanmelden via wandelvoorhetleven@gmail.com.

Samenloop voor Hoop
  gaat verder als
    Wandel voor het Leven

De afgelopen weken hebben we 2 koffieochtenden gehad. 
Helaas blijft de opkomst nog erg achter. Jammer, want het 
was fijn om elkaar na de lockdown te ontmoeten en bij te 
kletsen. Heerlijk om weer even onder de mensen te zijn.

Na overleg is besloten om over te gaan tot één maal per maand en wel de eerste 
donderdag van de maand. Dus na de ochtend van 10 maart, wordt de volgende 
bijeenkomst 7 april. We hopen dat het aantal deelnemers snel weer toeneemt. Pak 
de gelegenheid om andere inwoners te ontmoeten! Er staat op deze ochtend een 
busje voor een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee. Bij twijfel kunt U de agenda 
van Huis op Hemert raadplegen voor de juiste datum.

Koffieochtend Huis op Hemert
  (wijziging)
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Seizoen 2021/ 2022
Na heel lang minimaal voetballen, mogen alle teams eindelijk
weer zonder beperkingen trainen, publiek is welkom bij de 
wedstrijden, de kantine draait weer overuren. We hopen dat we 
een coronavrije zomer tegemoet gaan en we weer leuke activiteiten
voor het hele dorp kunnen organiseren. Achter de schermen wordt nagedacht over een 
Super Sunday, Stratenvoetbaltoernooi in het Pinksterweekend en een Zomertoernooi. 
Woensdag 30 maart heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden 
en vrijdag 1 april heeft de jeugd een Survival Sponsorloop gelopen, hierover in de 
volgende editie meer. Ondanks dat alles weer bijna als van ouds is, blijven we wel alert 
en bij klachten blijf je thuis. 

Gezocht
VVOphemert is een vereniging waar plezier in het voetballen voorop staat. Een club 
waar respect voor een ander, materiaal, accommodatie en plezier hoog in het vaandel 
staan. Ook is VVOphemert een club die voor 100% uit vrijwilligers bestaat, zonder deze 
vrijwilligers geen voetbal. We zijn continu opzoek naar vrijwilligers die ervoor zorgen 
dat VVO kan blijven bestaan en iedereen met plezier kan voetballen. 

Wil & kan jij iets voor onze club betekenen (ook als je geen lid bent van VVO maar wel 
graag iets wil doen, dan is dat geen probleem)? Denk aan gastheer/ vrouw, trainer, 
scheidsrechter, vlagger, teamleider, bardienst, onderhoud, groenvoorziening, of heb jij 
andere specialiteiten waar je onze club mee kan verrijken dan horen we dat heel graag 
??! Stuur dan een mail naar info@vvophemert.nl. 

! Zonder vrijwilligers, geen voetbal !
Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes, dames/ heren (iedereen vanaf 4 jaar) zijn van 
harte welkom om bij onze sportieve, enthousiaste, gedreven, gezellige, waar veel 
georganiseerd wordt, vereniging te komen voetballen! Kom gerust eens kijken en trap 
een balletje mee! Stuur een mail naar info@vvophemert.nl voor meer informatie, want 
eigenlijk kunnen al onze teams wel wat versterken gebruiken.

Lege flessen actie
Om het JO7 & JO8 Blankers jeugdtoernooi van zaterdag 28 mei te bekostigen, sparen 
we lege statiegeld flessen. De lege flessen kunnen iedere avond, tijdens trainingen, 
en ieder weekend, tijdens wedstrijden, ingeleverd worden. In de kantine en in het 
ballenhok liggen grote plastic zakken waar de flessen ingedaan kunnen worden. 
Namens de organisatie, bedankt!

V.V.OPHEMERT
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Pupil van de week
We zijn weer op zoek naar jeugdspelers die graag de aftrap van de thuiswedstrijd 
van het eerste willen doen. Een hele leuke, stoere beleving waarin je als kind even 
‘speler’ van ons 1e mag zijn ??. Meld je aan via info@vvophemert.nl, meer info volgt 
aansluitend. 

Winterspelen
In de voorjaarsvakantie organiseerde de buurtsportcoach van Welzijn West Betuwe 
ism. onze jeugd ac de Wintergames in de gymzaal van Huis Ophemert. De wintergames 
bestonden uit verschillende black light activiteiten zoals Archery Tag en lasergamen. 
Het werd een leuke,. sportieve middag.

 

Agenda
Zaterdag 28 mei: Blankers Jeugd voetbaltoernooi
Zaterdag 18 juni; seizoen afsluiting 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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V.V.OPHEMERT  
   IS OP ZOEK NAAR
 VOETBALTALENT !

Wie:
Jongens & meisjes van 4 jaar en ouder
Wanneer:
Bijna iedere avond wordt er getraind 
Waar:
Sportpark De Kapelhof / voetbalveld
Kleding:
Sportieve kleding, sportschoenen & een flesje water
Verder:
Stuur een mail naar info@vvophemert.nl met daarin je naam & je leeftijd dan laten wij je 
weten bij welk team je op welke avond mee kan trainen.

 Zien we je snel?!
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Wat zijn we blij dat we u weer in onze kerk mogen ontmoeten, en we mogen weer 
zingen. Vooral dat laatste is een vreugde. Zingen is immers twee keer bidden! Gelukkig 
heeft u de weg naar de kerk ook weer gevonden, maar ook zenden we de diensten nog 
steeds uit via www.kerkdienstgemist.nl en via onze facebookpagina St Maartenskerk 
Ophemert. 

Zangavond
Op maandag 21 februari hebben we een zangavond gehouden. Mooi om de reacties 
te horen van de mensen die meededen, en wat was het fijn. Genoten van het zingen 
van de liederen die ons zo nauw aan het hart liggen en die door de mensen zelf 
uitgezocht waren. Zoveel aanmeldingen van liederen dat we ze niet allemaal hebben 
kunnen zingen. Maar niet getreurd, op 4 april organiseren we weer een zangavond. 
Deze keer met als thema de 40 dagen tijd. U kunt weer uw liederen in de doos 
doen onder de toren, of een mail of berichtje sturen naaremkevdv@gmail.com of 
naar evelijnebraaksma@hotmail.nl Uit de ingezonden liederen stellen we een mooi 
programma samen. Ook zal een kopje koffie of thee met iets lekkers niet ontbreken. Het 
orgel wordt bespeeld door Jan Neeteson en we starten om 19.30uur.

Zondagsschool
Ben je klaar voor het feest?
Deze vraag is ons veertigdagen project. Wat een feest dat we dit jaar samen in de kerk 
naar Pasen toe kunnen leven.
Met de kinderen maken we een slinger van verhalen, want een goed feest heeft een 
goede voorbereiding en slingers nodig. Op het feest van het leven is iedereen welkom!
Dit jaar organiseren we het Paasontbijt voor de hele gemeente! Jong ,oud, groot 
en klein iedereen mag komen mee eten op Paasmorgen 17 april om 9.00 uur in de 
Torenhof. I.v.m. een goede voorbereiding graag aanmelden bij Erika (0638387503)

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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De laatste poster is afgelopen zondag er bij gehangen. 
Dat was een hele speciale dienst. Rowan is in deze 
dienst gedoopt. Hij is 7 jaar en wilde dit zelf heel 
graag en beantwoordde zelf de doopvragen. Wat een 
bijzonder moment! En zo fijn om dit met zijn ouders, 
familie en gemeente in de kerk te mogen doen. Na het 
bedienen van de doop is zijn naam toegevoegd aan de 
doopslinger. 

Muziek met ontmoeting najaar 2022
Door het toenemende aantal corona besmettingen, was de organisatie helaas 
genoodzaakt om de muzikale ontmoeting van 14 november 2021 te annuleren. Wij 
hopen u dit najaar wel weer te mogen ontmoeten en u te laten genieten van mooie, 
zowel klassieke als moderne, muziek van het gerestaureerde orgel en de prachtige 
vleugel. Het belooft weer een middag vol muzikale ontspanning te worden! 

Houd de website en/ of facebookpagina van de Sint Maartenskerk Ophemert in de 
gaten voor de laatste informatie over de concertdienst. Uiteraard informeren wij u ook 
via het Hemers Krantje.

Op weg naar Pasen
In de week voor Pasen, de stille week, wordt er elke avond om 19.30uur een vesper 
gehouden. Een kort moment van samen zijn om stil te staan bij de weg die Jezus 
ging naar het graf. Eerste paasdag houden we dan een uitbundige paasdienst, om de 
Opstanding te vieren. De band 4Tune zal muzikale medewerking verlenen aan deze 
dienst. U bent vanzelfsprekend in elke dienst van harte welkom. 

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Kasteeldienst
Het is nog ver weg, maar toch zijn we blij u vast te kunnen vertellen dat we op 26 mei, 
Hemelvaartsdag, weer een openluchtdienst organiseren bij Kasteel Ophemert. We 
vieren de dienst buiten op het plein van het kasteel. Voor de kinderen is er een apart 
programma op het kasteel. Bij slecht weer gaat de dienst gewoon door.

Zoals u misschien weet staat het kasteel te huur/te koop en omdat we niet weten wat 
er in de toekomst mogelijk is, zijn we dankbaar dat we nog een keer te gast mogen zijn 
bij de bewoners van het kasteel, baron en barones Van Dedem. Muzikale medewerking 
wordt verzorgd door Euphonia. Dominees uit Varik-Heesselt en Ophemert-Zennewijnen 
zullen de dienst voorgaan. Na de dienst is er, onder voorbehoud, gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten met koffie en wat lekkers.
Iedereen is van harte welkom! 

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-

Zoek je iets leuks te doen in de natuur met je gezin? Dan is het nu tijd voor iets nieuws in 
Ophemert. De verhalen routes van Levend Landschap Ophemert. Ga in de meivakantie  
op ontdekkingstocht met meneer Das en beleef een avontuur in de natuur. Speciaal 
voor gezinnen, maar eigenlijk gewoon leuk voor iedereen. Het eerste verhaal is speciaal 
gemaakt door een dorpsgenoot, vanuit de kernagenda van Ophemert.

Bent u (of uw kind) de volgende met een mooi verhaal, bijvoorbeeld over (de 
geschiedenis van) ons dorp of een fantasieverhaal? Of heeft u een idee voor een 
kabouterroute? Laat het ons weten! We zouden het heel leuk vinden om zo verschillende 
verhalen en routes af te wisselen, zodat het altijd leuk en interessant blijft. 

Houd begin april voor het startpunt de websites van het dorpsplein Ophemert en 
Levend Landschap Ophemert) in de gaten: https://www.landschapsbeheergelderland.
nl/levend-landschap-ophemert/ 

We zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden, we horen dat graag. Veel wandelplezier!

Renske, Patricia, Mieke, Hans, Femke en Sasja

Plezier in de natuur
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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 3 van 2022 is: 1 mei 2022 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Op zondag 26 mei 2022 om 10 uur vindt voor de 
10de keer onze openluchtdienst plaats bij het  
Kasteel Ophemert. De dienst wordt georganiseerd 
door de PKN gemeente Varik-Heesselt, RK 
gemeente Varik en omstreken, en de PKN 
gemeente Ophemert-Zennewijnen. Met dank aan 
de familie Van Dedem dat we weer gebruik mogen 
maken van het kasteel.

De dienst wordt gevierd op het plein voor het Kasteel. Voor de kinderen, o.a. van de  
Zondagsschool, wordt een apart programma georganiseerd. 
Tevens is er oppas voor de kleintjes. Mocht het weer onverhoopt slecht zijn dan worden 
er voorzieningen getroffen. De dienst gaat dus altijd door!

De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door muziekvereniging Euphonia uit Ophemert, 
onder leiding van onze bekende musicus Bert van de Brink. De dienst wordt geleid door 
de predikanten en de pastor uit Varik & Ophemert. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken met wat lekkers 
erbij, ook voor de jeugd is er ook een versnapering. 

Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie: tel 0344-651264 of www.stmaartenskerkophemert.nl

Openluchtdienst 2022



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





        ____________ 

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 


