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4Juni 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
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
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De wereld op z’n kop?

Op het moment van schrijven wordt de intelligente lockdown steeds verder 
versoepeld. Best spannend, want hoe gaat het verder lopen? 2e golf of niet?
Gelukkig kunnen we voorzichtig weer familie of vrienden bezoeken, een terrasje 
pakken, hetzij op gepaste afstand en mogen we “wat meer de weg op”.
Maar wat is er op dit moment een boel spanningen…. Krijgt u dit ook mee? Hoe zijn 
uw gedachten hierover? Het lijkt bijna een “sport” om de boel op te hitsen en daarbij 
“over lijken te gaan”…Je mag niet op mijn teentjes trappen, maar ik wel op jouw 
teentjes… Alleen MIJN mening telt en die van jou niet…..
Waar is die samenhorigheid die we tijdens de intelligente lockdown hadden? Zijn we 
dit nu alweer vergeten? Het klappen voor de zorg, het omzien naar elkaar? Blijkbaar 
met de vogels weg gevlogen? Hopelijk houdt u aankomende tijd het hoofd koel? 
Zeker belangrijk met de hittegolf die in aantocht is!
Het zou fijn zijn als we ook nu blijven omzien naar elkaar, elkaar niet gek maken en 
elkaars meningen blijven respecteren, ook al zijn we het er niet altijd meer eens.
Ik hoop dat we met z’n allen een mooie zomer tegemoet mogen gaan, waar we 
rekening met elkaar houden en helpen als het nodig mocht zijn.

Mocht u op vakantie gaan of blijft u thuis, dan wens ik u een veilig en zonnige 
vakantie toe!

Belevenissen van een dorpsgenoot 
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Beste gemeenteleden, 

Wat hebben we een moeilijke, zware, vreemde en vooral eenzame tijd achter de rug. 
Gelukkig begint langzaamaan alles een beetje te versoepelen en mag er steeds iets 
meer. Helaas zijn er ook verschillende gemeenteleden weg gevallen door Corona, of 
een andere ziekte. 

Ook mochten we geen kerkdiensten meer houden want ook dat gaf 
besmettingskansen. Nou werd dat door een aantal enthousiaste mensen snel 
opgepakt en werden de diensten online uitgezonden. Een paar weken later zelfs te 
bekijken via Facebook. En wat is het dan fijn om te zien door hoeveel mensen dat 
bekeken word, omdat we allemaal zoeken naar wat HOUVAST. 
Daarvoor wil ik namens de kerkenraad de volgende mensen bedanken die dit iedere 
week op zich nemen : Dirk, Angelique, Emke en Jan. Dit blijven we voorlopig nog 
uitzenden. 
We willen de kerkdiensten weer gaan hervatten op zondag 5 juli met natuurlijk zoals 
overal gepaste afstand en een aantal regels. We komen alleen naar de kerk als we ons 
niet ziek voelen of verkouden zijn. Voor in de kerk staat handgel en maken we daar 
gebruik van. Bij de microfoon liggen reinigingsdoekjes. 
Gezinnen mogen bij elkaar zitten en verder gaan we op de plaatsen zitten die gemerkt 
zijn met een groen papier of een liedboek zodat we elkaar de ruimte geven. 
Er mag tot nader orde nog niet gezongen worden in grote groepen. Hopelijk komt hier 
ook gauw verandering in. 
Ook zal de collecte misschien anders gaan dan u gewend was en hebben we een 
looproute. 
Na de dienst worden de deurklinken en nodige dingen gereinigd. 
Het is heel spannend voor iedereen en misschien wilt u liever eerst thuis blijven 
luisteren, maar wat zou het mooi zijn als we elkaar weer mogen ontmoeten in de 
kerk met nog meer mensen dan voorheen omdat we dankbaar zijn dat we zo toch 
verbondenheid hebben mogen voelen met elkaar in deze wereldwijde pandemie. 
Ondanks dat er veel stil lag zijn wij doorgegaan met het zoeken naar een dominee.
Inmiddels hebben we met een aantal personen gesprekken gevoerd en gaan wij door 
met een tweede gesprek. 

Voor nu hoop ik dat we gezond mogen blijven en dat de situatie in Nederland niet 
verslechterd dat iedereen nadenkt wat hij doet in de zomervakantie en geef elkaar 
RUIMTE en blijf naar elkaar omzien. 

TOT 5 JULI en een goede zomer toegewenst. 
Namens de kerkenraad:

Alberty van Bommel.

Herstarten Kerkdienst
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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  ]
- 9 -

IJSVOGEL 

 Nu ik inmiddels bijna 90 jaar ben en nog de kneepjes van ‘t schilderen ken
 hoop ik dat de redactie me zal belonen , om eens een “werkje”van mij te tonen.
 Ik schilderde een ijsvogel voor Martijn , omdat hij op 30 juni jarig zal zijn .
 In Vinkel verschijnt n.l. ook ( net als ‘t Hèmers Krantje ) ook zo’n blad
 met een dergelijk soort mededelingen : De IJsvogel noemen ze dat !
 Martijn plaatste daarin al eens een foto van een schilderwerkje van mij,
 want een poosje geleden maakte ik van zijn woning een schilderij.
 Vandaar dat ik die ijsvogel als onderwerp wel aardig vond
 en nu dacht ik dat een foto ervan in ‘t Hèmers Krantje ook wel aardig stond.
 Nu is die vogel natuurlijk een heel kleurrijk dier ,
 maar dat zie je dan weer niet in zwart gedrukt op wit papier. 
 Het kaft is natuurlijk in kleur aan de adverteerders en Hèmersen “voorbehouden”
 dus bleef het een “gok”of ze mijn foto wel plaatsen zouden .
 Die van vorige kaften vond ik echt heel mooi , zeker die beer met “oranjetooi” !
 Maar ook die van het hoge water en het hek in de mist, 
 echter in krantje nummer 2 heb ik de tekst van Kniertje gemist.
 Die heb ik gelukkig wel weer in nummer 3 gelezen , 
 want wat waar is, is waar : die verhalen mogen er zeker wel wezen.
 Met zulke kleine stekjes en plantjes ben ik ook jaren lang bezig geweest,
 vooral met lathyrus en als die dan bloeiden was dat een waar “feest”.
 Met ook nog heerlijke geuren rondom en hoorde je ook heel veel “gebrom”.
 Momenteel zijn het mijn grote vlinderstruiken ,
 waarin de paarse en witte bloemen als ”trossen”gaan ontluiken .
 Ook hier hoor je dan nog wel enkele bijen en hommels zoemen 
 toch is helaas het aantal niet echt meer aanzienlijk te noemen.
 Wel waren er gisteren vier koolwitjes met elkaar aan het stoeien 
 die genieten er ook van als al die bloemen, struiken en planten mooi bloeien .
 Helaas wordt er voor volgende week een hittegolf voorspeld,
 dat is niets voor mij en ik denkt dat dat voor veel ouderen geldt!
 Dan ben ik echt bij het opstaan al moe en houd alle ramen en deuren goed toe!
 Het volgende krantje komt na de zomer in september pas weer,
 dus wens ik een ieder die dit leest het voor hem of haar gunstigste weer! 

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Lieve mensen van Ophemert en Zennewijnen, 

het is de gewoonte dat u in dit stukje van de 60+SOOS leest wat er
geweest is en wat er voor de komende maanden op het programma
staat. Dan zijn we gauw klaar, want er is niets geweest en de komende
maanden zal er ook niets zijn. We volgen de richtlijnen van de overheid en die ziet 
ons het liefst thuis, achter de geraniums. Wat zijn we dan in onze dorpen gezegend 
met de mooie natuur om ons heen en ons eigen tuintje, hoe klein ook. Zodat we in 
ieder geval een frisse neus kunnen halen en, op afstand, een praatje kunnen maken. 
Dat mis ik nog het meest, het gewone dagelijkse contact met andere mensen. Het 
even een kopje thee drinken met een praatje. Het is voor ons eigen bestwil, maar 
toch… 

Er zijn gelukkig ook nog steeds leuke en fijne gebeurtenissen: De aardbeien zijn er 
weer en de kersen zijn rijp. Heeft u de kersen al geproefd? Heerlijk zijn ze, zo vers van 
de bomen. Ik heb al twee soorten geproefd. Smullen! Wanneer u dit stukje leest, is de 
langste dag al weer voorbij. De dagen gaan korten en de nachten worden langer. Nu 
komt de zon op om een uur of vijf en gaat na tienen onder. In december gaat alles 
weer omgekeerd. We gaan de nachtschuit in, zou mijn moeder zeggen. We hopen 
dat u allemaal gezond en wel blijft. Mocht u onverhoopt toch ziek geworden zijn, 
dan wensen we u van harte beterschap en een spoedig herstel. Zodat we kunnen 
genieten van de zomer met haar bloemenpracht en heerlijk fruit. Nu de aardbeien en 
de kersen, dan de bessen en de pruimen en de frambozen, in augustus de bramen 
en de zomerappels. Het groeit en bloeit hier allemaal om ons heen, wat dat betreft 
zijn we bevoorrecht. In een boekje van George Burggraaff las ik een kersenversje, 
hieronder schrijf ik het op.

In de zon, die grote felle, lekker warm op hun gemak, hangen ze, de vijf morellen, zo 
gezellig aan een tak. Maar ze moeten nog wat rijpen, dus blijf nog even uit de buurt, 
want wie ze al te vroeg wil grijpen, moet weten dat hem dat bezuurt.
Pas goed op uzelf en uw naasten.  

En tot ziens.
Een hartelijke zomergroet van: Riet, Evie, Fietje, Bertha, Hennie, Bep en Tunny.

Van Dien van Maren ontvingen wij een kaart. Omdat het even gaat duren voor wij 
elkaar weer ontmoeten laten wij hem u via deze weg zien:

60+ SOOS OPHEMERT
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elkaar weer ontmoeten laten wij hem u via deze weg zien:

60+ SOOS OPHEMERT
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Het coronavirus heeft veel activiteiten stil gelegd. Nu het virus beter onder controle 
is en de overheid maatregelen versoepelt, zal ook de koffieochtend van Welzijn West 
Betuwe weer worden opgestart. In de maanden juli en augustus ligt de koffieochtend 
net als andere jaren stil. 

Als alles goed blijft gaan, willen we donderdag 17 september weer starten. Van 10 - 
12 uur staat de koffie of als je van thee houdt thee, voor je klaar. Het is altijd gezellig 
bij de koffieochtend. Van koetjes en kalfjes, een goed gesprek, tot een spelletje. Alles 
kan. 

Ben je nog nooit geweest en vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen of 
vind je het fijn om even de deur uit te gaan. Je bent van harte welkom. Er staat een 
potje waar je naar eigen inzichten een vrijwillige bijdrage in kan doen. Uiteraard 
zullen we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en zullen we er alles aan doen 
om het veilig en gezellig te maken.

Hopelijk tot ziens in september en een goede zomer! 

Hetty van Oord
sociaal werker 
Welzijn West Betuwe
06-34094457

Koffieochtend 17 september
    weer van start!



- 19 -

Het coronavirus heeft veel activiteiten stil gelegd. Nu het virus beter onder controle 
is en de overheid maatregelen versoepelt, zal ook de koffieochtend van Welzijn West 
Betuwe weer worden opgestart. In de maanden juli en augustus ligt de koffieochtend 
net als andere jaren stil. 

Als alles goed blijft gaan, willen we donderdag 17 september weer starten. Van 10 - 
12 uur staat de koffie of als je van thee houdt thee, voor je klaar. Het is altijd gezellig 
bij de koffieochtend. Van koetjes en kalfjes, een goed gesprek, tot een spelletje. Alles 
kan. 

Ben je nog nooit geweest en vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen of 
vind je het fijn om even de deur uit te gaan. Je bent van harte welkom. Er staat een 
potje waar je naar eigen inzichten een vrijwillige bijdrage in kan doen. Uiteraard 
zullen we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en zullen we er alles aan doen 
om het veilig en gezellig te maken.

Hopelijk tot ziens in september en een goede zomer! 

Hetty van Oord
sociaal werker 
Welzijn West Betuwe
06-34094457

Koffieochtend 17 september
    weer van start!



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert

- 21 -

Hallo allemaal, 

Steeds meer mensen vragen aan mij wanneer de vaste activiteiten in Huis op Hemert 
weer gaan beginnen. Nou als alles goed blijft gaan en de vakanties weer achter de 
rug zijn, gaan we vanaf septemeber weer van start met onze vaste activiteiten.

Vanaf vrijdag 4 september beginnen we weer met onze Café Met aanvang 20.00 uur.
Op deze avond worden de volgende spelletjes gespeeld: Klaverjassen, Jokeren en 
Rummikub.

Op maandag 7 september begint,
  Koersbal aanvang 14.00 uur, 
  Haak en Brei Café aanvang 20.00uur.

Lijst met alle datums hangt bij Huis op Hemert. Dit alles is wel onder voorbehoud, we 
kunnen jammer genoeg niet in de toekomst kijken.

Iedereen een hele fijne vakantie, blijf gezond.
Ik zie graag weer in september.

Hartelijke groet,
Petra de Haas

HuisOpHemert
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Kun jij lastig rondkomen, heb je vragen over zorg of kun je ergens hulp bij gebruiken? 
Kom dan eens langs bij het hulppunt in Huis Op Hemert.

Naast de toeslagen van de Belastingdienst heeft de gemeente West Betuwe 
verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Nog niet eerder een 
aanvraag gedaan en weet je niet waar je moet beginnen? Maak gewoon een afspraak 
op een van onze hulppunten! Samen kijken we naar jouw situatie en zoeken we uit 
waar je recht op hebt, wellicht laat je geld liggen. We helpen je met het verzamelen 
van alle gegevens en bij het invullen van de aanvraag. 

Lukt het elke maand nét om de huur te betalen? Loop je vast in je thuissituatie? Maak 
je je zorgen over jezelf of over een ander of heb je een vraag maar weet je niet aan wie 
je hem kunt stellen? Met al je vragen of onduidelijkheden kun je bij ons terecht. De 
koffie staat klaar. 

Het hulppunt in Ophemert is elke 1e en 3 donderdag van de maand van 9 tot 11 uur. 
In augustus er geen hulppunt. Een afspraak maken mag maar is niet nodig. Meer 
weten of een afspraak maken?  
 
Bel of app naar 06-183 432 39. 

Het hulppunt
   voor al uw vragen
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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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Voorbereidingen seizoen 2020/2021
De voorbereidingen van het nieuwe seizoen zijn afgerond. Teams zijn
aangemeld en ingedeeld, de overschrijvingen zijn rond. De laatste trainingen voor 
de jeugd van dit seizoen zijn uiterlijk vrijdag 3 juli. De trainers volgen in principe de 
vakantieplanning, maar zijn vrij om daar van af te wijken.

Aardbeien Drive-in
Maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, organiseerde de activiteiten commissie een heuse 
aardbeien drive-in. Er zijn ruim 200 bakjes heerlijke aardbeien verkocht. Iedereens die 
een of meerdere bakjes aardbeien heeft gekocht, ontzettend bedank voor uw steun 
aan onze vereniging! 

 

Voetbalfeest 
Helaas dit seizoen geen tentenkamp voor de jeugdspelers. Maar wel een Voetbalfeest 
voor de jeugd met veel voetbal, eten, drinken & gezelligheid op zaterdagmiddag 4 
juli. Georganiseerd door de activiteiten commissie. 

Voetbalschool
De Voetbalschool is na de ‘Corona stop’ weer enthousiast verder gegaan en 
hebben zaterdag 4 juli hun laatste training gehad. 25 jongen & meiden hebben 
hun voetbaltechniek olv. André & Wim en assistent trainers Joris & Thijs, kunnen 
verbeteren. Na de Zomerstop komt er een vervolg waar iedereen (lid of geen lid) 
weer van harte welkom is!

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Buiten sporten in Corona tijd
Vanaf begin juni krijgen de kinderen van de PWA school gymles op ons veld. Ook de 
MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) komen sinds op ons veld bewegen. We zijn 
erg blij dat we op deze manier kunnen helpen om iedereen veilig te laten bewegen/ 
sporten.

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes vanaf 4 jaar, zijn van harte welkom! Aspirant leden 
mogen eerst een paar keer komen proef trainen daarna volgt (iom de trainer) 
plaatsing in een team. Voor meer info/ vragen/ aanmelden voor een proeftraining 
stuur een mail naar. info@vvophemert.nl. 

‘Tuinmannen/ vrouwen’ gezocht
Ons terreinteam is opzoek naar extra mensen m/v die op de maandagmiddagen van 
ca 13.30 - 16.00 uur willen helpen met diverse voorkomende groen klussen op- & 
rond het veld. Dit gaat altijd heel gemoedelijk met uiteraard een kop koffie of thee en 
een gezellig praatje. Geïnteresseerd? Kom maandagmiddag eens langs.

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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Deadline kopij voor uitgave 5 van 2020 is: 30 augustus. 
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 


