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Informatie:
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b.groven@planet.nl
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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” 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 2021:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
4e 20 juni 7 juli
5e 29 augustus 15 septemer
6e 31 oktober 17 november
Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.

Fotograaf omslag: Hans van Burk
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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 -

Tegels wippen

Nu de lente eindelijk door lijkt te breken en de wereldberoemde Betuwse bloesem 
begint te komen, is het tijd om meer in de tuin te gaan doen. Het afgelopen 
weekend hebben we bloemenzaad uitgestrooid: voor de vrolijke noot in onze tuin 
en natuurlijk voor de bijen. Dat laatste om een beetje goed te maken dat sinds wij 
katten hebben er hier en daar wat hommels sneuvelen door onze kleine terroristen. 
Ook hebben we een bescheiden bijdrage geleverd aan de tegelwipwedstrijd die 
West-Betuwe en Tiel tot eind september uitvechten. Alle kleine beetjes tellen, dus is 
er zo’n twee vierkante meter aan tegels de grond uit om plaats te maken voor een 
hopelijk kleurrijk bloemenbed. 

Ik las in De Gelderlander over deze tegelwipwedstrijd en ondanks het feit dat het 
hier al zo veel groener ziet dan in de Randstad word ik daar nog steeds enthousiast 
van. Bij ons vorige rijtjeshuis waren we ook één van de weinigen met een klein 
geveltuintje. We hadden de eerste rij straatstenen voor het huis verwijderd en 
vervangen door bloemen en struiken. Ook in onze postzegelachtertuin hadden we 
veel gras. Het verschil met onze buren was na een heftige regenbui duidelijk te zien. 
Op hun tegels lagen vaak nog heel lang enorme plassen en bij ons was dat gras zo 
droog. Voor de hitte in de zomer met het veranderende klimaat is meer groen en 
minder tegels ook beter.
 
Hier in Ophemert is eigenlijk maar één betegelde plek waarvan ik altijd een beetje 
moet zuchten: het schoolplein. Als nieuwe bewoner van dit mooie gebied weet ik 
nog goed de eerste keer dat we gingen kijken bij de school. En hoewel ik nog steeds 
lovend ben over de school was ik wel eigenlijk een beetje teleurgesteld in het plein. 
Zoveel tegels en zo weinig schaduwplekken. Wel een zandbak en om met stepjes te 
races een prima plein, maar weinig inspirerend groen.

Mijn romantische beeld van een kleine school in de Betuwe was een plein met veel 
groen gras, natuurlijke schaduwplekken onder de appelbomen, klimbomen en 
mogelijkheden om buiten les te krijgen zoals bijvoorbeeld door het inzetten van 
kleine moestuintjes. Als afspiegeling van de Betuwe had ik in ieder geval een appel-, 
peren- of pruimenboom op het schoolplein verwacht. Zelf de school in de Randstad 
had (kunst)gras en een paar bomen op het plein staan.

Nu snap ik wel dat dit mijn nog wat Randstedelijke blik is en dat tegels in een zeer 
groene omgeving ook heerlijk zijn om op te skaten en te voetballen. Maar met al 
die artikelen over tegelwippen in de krant jeuken mijn vingers wel een beetje. En 
wellicht nog belangrijker: misschien leveren de tegels van het schoolplein ons wel de 
winst op tegen Tiel.
 
Voor nu eerst mijn eigen tuin verder ontwikkelen. Er is genoeg werk te doen, zo zijn 
we bijvoorbeeld bezig met onze eerste moestuin! En ondertussen kijk ik goed om me 
heen of ik ergens nog wat tegels kan vinden die eruit kunnen. Doet u mee?

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Dag 60plussers en andere belangstellenden die dit stukje lezen in 
ons aller Hèmers Krantje.

Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, schijnt buiten de zon; de lucht is zwaar 
bewolkt maar de zon piept er mooi tussendoor. Ik hoop voor u, en ons allen, dat 
ondanks deze donkere, nare Coronatijd, de zon voor u zo nu en dan tussen de 
donkere wolken heen piept en we wat leuks, moois en gezelligs meemaken. Het 
leven lijkt nu een beetje saai, maar kom op, we moeten er zelf iets van maken: schrijf 
eens een briefje of een leuke kaart naar iemand die alleen woont, of naar iemand 
die iets verdrietigs meemaakt, even bellen kan ook heel gezellig zijn. Niet alleen 
afwachten, maar zelf ook eens iets ondernemen! Gezellig voor de ander maar zelf 
krijg je er ook een fijn gevoel van.
 
Naar de SOOS kunnen we voorlopig nog niet, helaas! We missen elkaar en 
de gezelligheid. Ik heb mijn eerste prik al gehad en in mei krijg ik de tweede. 
Vermoedelijk kunnen we iets meer als de meeste mensen gevaccineerd zijn. Tot die 
tijd moeten we de moed erin houden. Probeer eens wat vaker te lachen! Dat is goed 
voor een mens! Nou zeg, zult u misschien denken, er valt echt niet veel te lachen in 
deze tijd. Maar als je het zien wilt zijn er heus wel dingen waarom we kunnen lachen: 
schaterlachen of glimlachen, het doet je goed. En mensen, genieten van de mooie 
bloesem buiten: balsem voor de ziel! 

Ik eindig dit stukje met een versje van Toon Hermans over de lach.
Chinees is geen Turks
en Japans geen Javaans.
Hebreeuws is geen Urks,
Jordanees is geen Spaans ,
maar of je lacht in Manilla 
n het Zwitsers of Frans,
in een krot of een villa
de lach heeft een kans
om het oog van de mensen
te doen stralen op slag,
want verder dan de taal
reikt de klank van de lach.

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

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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Meer dan vijf jaar heeft het bestuur van de speeltuinvereniging ‘t Slingerbos 
gewerkt om een speeltuin te realiseren in Ophemert. In die vijf jaar heeft het project 
regelmatig meer op een dood paard geleken, dan een levensvatbaar te zijn – tot er 
mensen bij de gemeente echt warm begonnen te lopen voor de speeltuin.

Daarna heeft het nog ruim een jaar geduurd, maar het zal u niet ontgaan zijn dat 
de speeltuin er ondertussen staat – en met een beperkt gezelschap is deze officieel 
geopend op koningsdag. Wethouder Stappershoef van de gemeente West Betuwe 
knipte samen met een aantal kinderen het lint door. Ook Wim van der Helden van 
stichting Help de Schelp was aanwezig om het heuglijke feit te vieren.

Hiermee zijn we pas begonnen. Van verschillende kanten worden nu ideeën 
aangedragen voor uitbreidingen. Helaas zijn speeltoestellen van een dusdanige 
prijsklasse dat ze maar moeilijk te financieren zijn door één individu. De vereniging 
zoekt dan ook hulp bij het onderhoud en de uitbreiding van de speeltuin – bij 
voorbeeld met het plaatsen van een bankje en een paar wipkippen. Wilt u uw 
bijdrage leveren, of deel uitmaken van dit prachtige project, wordt dan donateur of 
lid van onze vereniging via http://svslingerbos.bentrein.com.

Ten slotte wil ik iedereen uitnodigen in de speeltuin te komen spelen – zoals hij 
bedoeld is. Maar uiteraard met inachtneming van de spelregels. Deze zijn opgesteld 
om zowel de Schelp als de speeltuin heel te houden, én om het woonplezier van de 
omwonenden niet te vergallen. Het zou fijn zijn als er niemand voor 8:30 en na 20:00 
gebruik zou maken van het terrein. 

Speelnieuws
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Er was eens een volk
 Met mondkapjes
 Dat vonden ze 
 heel gewoon
 De mensen
 schrobden en boenden
 hun velletjes
 blinkend schoon
 
 Ze knuffelden ook amper
 Want van knuffelen
 werd je ziek
 En als je te dichtbij kwam
 dan raakten ze 
 in paniek
 
 Zo leek het dit jaar allemaal
 een sprookje
 Maar dan van
 van het nare soort
 Ik kijk uit naar
 een nieuw verhaal
 En nooit meer............
 Dat ene woord!!!!!!!

 Desnoods kus ik een kikker
 Maar ik verlang
 Zo naar de dag
 Dat genieten 
 van nabijheid
 gewoon weer
 kan en MAG. 

 Ons gewone verenigingsjaar is bijna voorbij, jammer genoeg kunnen we 
 nog niet veel samen doen. We blijven attent,            en gelukkig blijven we 
 met z’n allen de moed erin houden. 

 Hartelijke groet 
 Ans, Jenny, Thea, Adrie, Hermien.

VROUWEN VAN NU
   afd. OPHEMERT
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“mankementen”

“De ouderdom komt met gebreken” dat is bij mij ook al dikwijls gebleken :(
Het woord mankementen , wat ongeveer hetzelfde betekent,
heeft mij ook al behoorlijk “getekend”:
Na diverse malen een akelige val te hebben gemaakt , ben ik aan de rollator geraakt .
Zo’n ding is best handig en natuurlijk zeer verstandig,
maar in zo’n kleine kamer als hier bij mij wel moeilijk te hanteren
ik heb heel veel moeten leren “laveren” :(
Mijn laatste val vorig jaar februari was dan ook over dat ding
ik stootte me tegen een wiel , zodat ik tegen de vlakte ging !
Mijn rechterarm en vooral schouder waren behoorlijk geblesseerd,
en vanwege corona heb ik toen met de dokter getelefoneerd.
Komen kon die niet, dus gewoon maar even afwachten heeft hij gezegd
en daar heb ik mij toen maar bij neergelegd !
De schouder “kraakt” van binnen nog steeds en doet ook nog pijn,
zodoende leer je vanzelf wel voorzichtig te zijn .
Ook zijn de spieren lang niet meer zo “rekbaar”, dat werd ik eergisteren gewaar:
Ik plakte een stuk papier op het raam tegen de felle ondergaande zon,
maar omdat ik daar helemaal niet zo goed bij kon,
moest ik mijn armen behoorlijk ver strekken ,
zodat die nu behoorlijk zeer doen vanwege verrekken :(
Ik kon mij nauwelijks uitkleden bij het naar bed gaan,
de volgende dag een beroep op de dokter gedaan .
Niet veel anders aan te doen dan pijnstillers voorschrijven
en in het vervolg met je armen dichter bij je lichaam te blijven !
Verder mag ik heel niet klagen , want ik kan hulp aan mijn kinderen vragen .
Ruud haalde voor mij pleisters om op de zere plekken te plakken
en bracht een oranje tompouce mee die Loes had gebakken !
Charlotte en Otto kwamen om de was van machine in droger te stoppen,
het plaatsje te vegen vanwege Pansjo’s poepies en zwarte Esboom- “proppen “ !
Ook de vaat wassen ze altijd voor mij, daarmee ben ik ook heel blij!
Het is zo fijn , dat ik altijd een beroep op allen kan doen
en ook heel dankbaar , maar mag , vanwege corona , niet bedanken met een zoen :(
Een pak met plakken dikke speculaas doet het bij hen echter heel goed
en dat geeft mij op mijn oude dag dan toch wel goede moed.
Voor buiten op ‘t plaatsje heeft Ruud ook een rollator gekocht ,
die had hij voor mij op marktplaats opgezocht.
Nu dan maar “vrolijk” de zomer tegemoet
en iedereen vanaf deze plaats heel hartelijk gegroet !

Hartelijke lente-groeten , Editha v.d.Bergh-Hörmann 
 + HI 5 Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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heeft mij ook al behoorlijk “getekend”:
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en in het vervolg met je armen dichter bij je lichaam te blijven !
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Nu dan maar “vrolijk” de zomer tegemoet
en iedereen vanaf deze plaats heel hartelijk gegroet !

Hartelijke lente-groeten , Editha v.d.Bergh-Hörmann 
 + HI 5 Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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 Hallo allemaal,

In Huis op Hemert zijn we hard aan het werk om klaar te zijn 
voor als we weer open mogen. De timmerman en schilder maken het nog mooier, en 
de website wordt bijgewerkt.  We hebben ook onze e-mail adressen veranderd. Vanaf 
nu zijn we als volgt bereikbaar:

Algemene zaken en zaalhuur:  info@huisophemert.nl
Bestuur:                          info@huisophemert.nl
Activiteiten coordinatie:        activiteiten@huisophemert.nl
Rekeningen:                       facturen@huisophemert.nl

De oude @kulturhus-ophemert adressen zijn niet langer in gebruik.

Met vriendelijke groet,
Ina en William Willekes

Huis op Hemert

Georganiseerd door PKN-gemeentes Ophemert & Zennewijnen en Varik-Heesselt

Aankondiging (onder voorbehoud)  
 Zondag: 27 juni 2021 - Aanvang: 10:00 uur

Afhankelijk van de dan geldende COVID-19 maatregelen, willen we na de succesvolle 
diensten in de vorige jaren, een openluchtdienst organiseren bij het 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. 

Dominees uit Varik-Heesselt en Ophemert-Zennewijnen zullen de dienst voorgaan. 
Vereniging Euphonia zal onder voorbehoud de muzikale begeleiding verzorgen.
Na de dienst is er, onder voorbehoud, gelegenheid om elkaar te ontmoeten met 
koffie en wat lekkers.  
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Meer informatie: Tel. 0344-651264 - vermeulen-wild@hotmail.com

Openluchtdienst Kasteel Ophemert
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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  ]
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Protestantse Gemeente Ophemert en Zennewijnen 
www.stmaartenskerkophemert.nl
www.facebook.com/st.maartenskerkophemert

Jongerengesprekskring
Aan alle jongeren tussen de 17 en 25 jaar van de Protestantse 
Gemeente van Ophemert en Zennewijnen.

Zin in mijn leven
Jong zijn in deze (corona)tijd is niet makkelijk. Misschien heb je wel behoefte aan een 
gesprek met leeftijdsgenoten over vragen als: 
• Hoe ervaar jij deze tijd? 
• Wat doen de onzekerheid en (on)rust met jou? 
• Wat geloof ik eigenlijk (nog)?
• Wat kun je van elkaar leren? 

In de gespreksgroep ‘Zin in mijn leven’ ga je in gesprek met leeftijdsgenoten en 
kun je nadenken over onderwerpen die voor jou belangrijk zijn: over je leven en je 
geloof en misschien wel over al je vragen en twijfels, eigen ervaringen en gedachten. 
Bijbelverhalen en – teksten, artikelen over zingeving en geloof, misschien wel een 
door jou zelf geschreven verhaal of gedicht, zullen deze gesprekken verrijken. Om 
te ontdekken of je daar iets aan kunt hebben, of dat ze je misschien ook richting 
kunnen geven. 

• Wie: jongeren tussen 17 en 25 jaar. Ook als je maar af en toe kunt komen: je bent 
van harte welkom! Misschien wil een vriend(in) ook mee? Ook als deze niet kerkelijk 
is: welkom!
• Wanneer: elke derde donderdagavond van de maand, vanaf mei 
 (als het weer kan)
• Tijd: 20.00 – 21.30 uur
• Plaats: oude bibliotheek, de zijingang van de Torenhof
• Leiding: ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Individueel gesprek
Heb je vooral behoefte aan een luisterend oor? Ook dan kun je terecht bij mij, als 
predikant, voor een (vertrouwelijk) persoonlijk gesprek. Dat kan gaan over dingen 
waar je mee zit, zoals problemen met je studie, lastige keuzes, moeite in de omgang 
met je ouders, eenzaamheid, te hoge verwachtingen van je omgeving, eigen 
ambities, gebrek aan uitdaging of passie, stress, relaties, of vragen over je geloof, 
waarden of zingeving. Vragen die je misschien niet met je ouders, vrienden en 
docenten wilt of kunt bespreken. Wellicht kan een luisterend oor van iemand buiten 
je eigen kring je verder helpen. 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Voor vragen of aanmelden:
evelijnebraaksma@hotmail.nl
06 24514729

Ik zie ernaar uit om je te ontmoeten!
Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Wandelen in zijn licht
Op 11 mei gaan we van start met een nieuw project. Wandelen in de mooie natuur 
en omgeving van Ophemert, om met elkaar na te denken, te praten en te reflecteren 
over het leven in zijn Licht. We beginnen bij de Torenhof. Daar kies je je route, en 
als je alleen komt, ook je wandelmaatje voor deze wandeling. En krijg je een aantal 
vragen mee aan de hand van een thema, een gedicht of een bijbelstuk. Er zijn routes 
van ongeveer 3 km, 4 km en 4,5 km. Zodat een ieder op zijn of haar eigen tempo kan 
wandelen. En mocht u een rondje om de kerk willen doen, of in de Torenhof willen 
zitten, ook dat is natuurlijk prima. Na ongeveer een uur verwachten we u weer terug 
bij de Torenhof. Onder genot van een kopje koffie of thee kunnen we met elkaar na 
praten over de wandeling en de gesprekken. 

De eerste twee data zijn 11 mei van 10.00- 12.00 uur, en 19 mei van 19.30-21.30 uur. 
Elke twee dagen hebben hetzelfde thema. Maar natuurlijk bent u vrij om aan elke 
wandeling deel te nemen. Met een ander wandelmaatje zijn de gesprekken vast ook 
anders. 

Het thema van de eerste wandelingen is: 1 Johannes 1:7 Wij zijn geroepen om in het 
Licht te wandelen. 

Aanmelden mag maar hoeft niet via mail bij emkevdv@gmail.com of 
evelijnebraaksma@hotmail.nl

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Gevraagd:
Afgelopen jaar heeft de facebook pagina van onze kerk zijn bestaansrecht zeker 
bewezen. De berichten en vooral de online diensten worden zeer gewaardeerd. 
Voor deze diensten wordt elke week veel werk verzet. En helaas zijn we nog niet aan 
het einde van de corona crisis, dus vinden we het belangrijk hier continuïteit in te 
zoeken. Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen voor een zanggroep en voor de 
techniek. Hier in het kort wat we dan van u/jou verwachten:

Zanggroep:
Het belangrijkste is toch wel dat u kan zingen, en dat ook graag doet. In de kerk 
zingen we met een groepje van 3, dus verlegen zijn, of voor schaamte is geen plaats. 
Daarnaast maken we een rooster, zodat u ongeveer een keer in de drie weken aan de 
beurt bent om mee te zingen. In de week vooraf aan de dienst is het fijn als u thuis 
de liederen bekijkt en eventueel oefent. Voor de dienst op zondag ochtend zullen we 
ook de wat onbekendere liederen oefenen.

Techniekcommissie: 
Elke week zenden we de diensten uit via kerkdienst gemist.
nl en via facebook. Voor dat laatste zoeken we mensen 
die een beetje kennis hebben van social media, en van 
techniek. Voor de dienst wordt de laptop aangezet, en alle 
programma’s die nodig zijn voor het streamen. Tijdens de 
dienst wisselen we af en toe van camera, en houden we het 
beeld en geluid in de gaten. Niet heel moeilijk allemaal,

 maar een beetje gevoel moet u er wel voor hebben. Als we meer mensen hebben 
die dit kunnen doen, dan maken we ook hier een rooster voor. 
Heeft u vragen, of voelt u zich hierdoor aangesproken dan kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de kerkenraad. maaiketimmer@hotmail.nl

NL doet 
Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen 
met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om 
een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale 
initiatieven en maatschappelijke organisaties. Het Oranje 

Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de 
samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk 
vrijwilligerswerk kan zijn. Voor onze organisatie is het een mooie kans om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Wat gaan we doen? 
We starten zaterdag 29 mei om 9.00 uur met een bakkie koffie of thee, en natuurlijk 
iets lekkers. De klussen worden verdeeld, waarbij we er natuurlijk op letten dat we uw 
talent of interesse op een zo goed en leuk mogelijke manier inzetten. We verzorgen 
een lunch en in de middag nog een hapje en een drankje, om de dag met elkaar op 
een gezellige manier af te sluiten.

Ook zin om de handen uit de mouwen te steken?
Meld u aan bij emkevdv@gmail.com of bij Maaiketimmer@hotmail.nl 

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-

Samen houden we Ophemert schoon!
Help je mee?
 

Graag, je bent welkom! 
Op 14 en 22 mei gaan we aan de slag in het buitengebied van Ophemert.
Loop vrijblijvend een keer mee!
(En natuurlijk houden we ons aan de coronaregels)

Zwerfafvalbrigade Ophemert
Angelique, Gerdien, Hans, Babette, Corry, Mark, Wilma
Meld je aan via zwerfafvalophemert@gmail.com of 06-19092200

Zwerfafvalbrigade Ophemert
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Beste dorpsgenoten,
 
We zijn nu een officiële dorpstafel, dit heeft u kunnen lezen in de krant en ook in ons 
plaatselijke krantje. We hebben al diverse vragen gekregen. Wat is een dorpstafel? 
Wat gaat u doen? In dit artikel vindt u meer informatie. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit, Jan Muller voorzitter, Hans van Burk 
secretaris, Petra de Haas, penningmeester, er zijn twee externe adviseurs, Hetty van 
Oord van Welzijn West Betuwe en Petra Bazuin, gebiedsmakelaar West Betuwe. Ook 
zal Ralph Boltjes indien nodig ons adviseren.

Hierbij in het kort wat we van plan zijn te doen en al gedaan hebben:
We willen een soort spin in een sociaal maatschappelijk netwerk zijn. Wij proberen 
zaken aan te pakken en er een oplossing voor te vinden. Een werkgroep heeft een 
enquête gemaakt en aan alle inwoners gestuurd. Daaruit bleek dat er diverse zaken 
speelden in ons dorp, zoals verkeersveiligheid, zaken aangaande volksgezondheid, 
zwerfvuil, hondenpoep overlast, woningbouw, groen onderhoud etc. Later zijn 
nog enkele punten aangegeven zoals aanleg van glasvezel en het verplaatsen van 
de vreugdevuren in ons dorp tijdens de jaar wisseling. Door de Corona mocht het 
eigenlijk niet, maar in goed overleg met de politie en de gemeente en een aantal 
vrijwilligers heeft het vorig jaar toch plaats kunnen vinden. Er werd een locatie 
aangewezen waar zo min mogelijk overlast zo zijn voor de omwonenden. Er is een 
vrijwilligersgroep bezig met het zichtbaar maken van de historie/geschiedenis van 
ons dorp. Door het plaatsen van bordjes, bij plaatsen waar vroegen iets gestaan heeft 
of geweest is, zoals bijvoorbeeld de kerk aan de dijk ter hoogte van het Slingerbos, 
de oude Joodse synagoge buitendijks. Veel inwoners weten dit niet, terwijl het mede 
ons heden heeft bepaald. Dit voorgaande is met onze dorpswethouder Sietske Klein 
de Jong en onze gebiedsmakelaar Petra Bazuin doorgepraat. Zij gaan er mee aan de 
slag en d.m.v. regelmatig terugkoppelen worden wij, maar ook u via de krant over het 
voortgangsproces op de hoogte gehouden. 

Als we weer in grotere groepen bij elkaar mogen komen, komt er een 
bijeenkomst waar we alle inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke 
dienstverlenende organisaties van Ophemert voor uit zullen nodigen. Tijdens deze 
kennismakingsavond zullen wij u verder informeren over de dorpstafel. Iedereen 
zou moeten weten wat de dorpstafel voor u kan betekenen. We willen graag met 
iedereen het gesprek en de e.v.t samenwerking aangaan. Ons dorp moet leefbaar 
blijven. We werken al samen met Levend Landschap Ophemert. Deze groep 
vrijwilligers zet zich in om het oude cultuurlandschap zoveel mogelijk te behouden.
Diverse zaken, zoals zwerfvuil opruimen wordt al door een groep vrijwilligers 
gedaan. Hier zijn we erg blij mee en dankbaar voor. Problemen zoals, hondenpoep 
overlast, glasscherven rond de glasbakken, geluidsoverlast en verkeersveiligheid 
zijn in de eerste plaats zaken waar de inwoners zelf veel aan kunnen doen. Iedereen 
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is zelf mede verantwoordelijk voor het schoon- en leefbaar houden van ons mooie 
dorp. Misschien zouden verengingen daarin een rol kunnen spelen, door elkaar 
te wijzen op de vervuiling zoals de hondenpoep, en zwerfafval. Dit laatste valt bij 
veel mensen helaas verkeerd, want daar is de overheid toch voor, maar die kunnen 
niet alles regelen. Dus laten we met zijn allen proberen deze overlast ter hand te 
nemen en niet denken na mij de zondvloed. We willen zaken, die nu spelen, concreet 
benoemen zodat we in een open gesprek verder kunnen komen. We zoeken ook 
vrijwilligers die dit voorgaande en komende uitdagingen mee willen steunen. Er zijn 
al bestaande groepen, maar die kunnen wel versterking gebruiken.

Helaas lukt het ons tot op heden niet deze voorlichtingsavond te geven, gezien 
de corona regels. Zodra de situatie het toelaat komt deze kennismakingsavond. 
In principe is alles bespreekbaar, wel met respect voor de medemens en elkaars 
mening.

We zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen en nieuws via een artikel in dit 
krantje en in de toekomst ook op de website van Ophemert. 
Mocht u vragen hebben of contact met ons willen, dan kunt u een mail sturen naar: 
dorpstafelophemert@outlook.com 
Of via de ideeënbus in Huis op Hemert ( deze hangt rechts aan de muur bij de 
ingang) met op de enveloppe t.a.v. Dorpstafel Ophemert. Of als je ons tegen komt in 
het dorp, staan wij u altijd graag te woord.

Wij hopen dat u met ons het dorp mede leefbaar wil houden! Zou u zich voor iets in 
willen zetten, dan zien wij uw reactie te gemoet.

De Dorpstafel Ophemert

Dorpstafel Ophemert -vervolg-
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Voetballen 
Ondanks dat er geen wedstrijden gespeeld worden, trainen onze
leden iedere week fanatiek. Er zijn zelfs teams die 3x in de week 
trainen. Omdat ze het leuk vinden, omdat ze fit willen blijven, klaar voor als de 
competitie weer van start gaat en omdat voetbal natuurlijk een ontzettend leuke 
sport is! Daarbij is het ook gezellig bij onze club, lekker voetballen staat voorop maar 
op zijn tijd een lolletje of even kletsen kan altijd.

Algemene Leden Vergadering
Woensdag 24 maart vond de allereerste online algemene leden vergadering in het 
bestaan van onze vereniging plaats. Aardig wat leden hadden zich van te voren 
aangemeld en hebben de online ALV bijgewoond.

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes, dames/ heren (vanaf 4 jaar) zijn van harte welkom 
om bij onze sportieve, enthousiaste, gedreven, gezellige, waar veel georganiseerd 
wordt, vereniging te komen voetballen! De jeugd van 4 t/m 11 jaar traint iedere 
woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur. 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 teams wel wat versterken gebruiken.

> Train tot de zomerstop gratis mee en  
 bepaal dan of je lid wil worden! 

Bootcamp
Woensdagavond 17 maart organiseerde de jongerenwerkers van Connect2Jeugd 
een bootcamp op ons veld. Ruim 25 jongeren, waaronder veel van onze leden, 
hebben met deze circuittraining en verschillende uitdagende challenges 
meegedaan.

 

V.V.OPHEMERT
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Koningsspelen
Vrijdag 23 april hebben Wendy en Vera en een aantal groep 8ers die onverwacht 
geen school hadden, een leuke voetbalclinic georganiseerd tbv. de 
Koningsspelen van de PWA school. Het was wederom een geslaagde 
ochtend met ongekende talenten & veel voetbalplezier. 
Wendy, Vera, Shane, Michelle, Shaded, Ragad & Joris nogmaals bedankt!

Voetvolley Toernooi Senioren
Zondag 25 april organiseerde de activiteiten commissie een Voet-Volley 2x2 
Toernooi voor de senioren t/m 26 jaar van onze vereniging. Bijna 30 leden hebben er 
meegedaan met dit coronaproof toernooi Het was lekker zonnig, iedereen had zijn 
eigen drankje mee en maakte er met elkaar, op afstand, een gezellige middag van.

 

KNVB Voetbalfestival
Dinsdag 27 april, Koningsdag, organiseerde de KNVB samen met onze activiteiten 
commissie en Oranje Comité Ophemert het ‘Volg je voeten voetbal festival’ in 
Ophemert. Dit evenement was voor alle jeugd van Ophemert & Zennewijnen. 
Ruim 50 kinderen, veelal in het oranje, hebben op Koningsdag meegedaan aan dit 
ontzettend leuke & sportieve evenement. 

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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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 4 van 2021 is: 20 juni 2021. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij
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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 


