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Bubbels, bubbels, bubbels

Laatst stond er zomaar een mevrouw in de tuin die we niet kenden. Ze had een 
beetje een ‘rare vraag’, zo gaf ze zelf al toe. Of ons huis binnenkort niet te koop kwam, 
wilde ze weten. Het leek haar zo mooi om hier te wonen. Dat is natuurlijk ook zo, 
maar we wonen er nog niet zo lang dus het antwoord was ‘nee’. 

De vrouw vertelde dat ze vanuit de Randstad naar Ophemert was gekomen en op 
zoek was naar een huis voor haar dochter. Ze was wat rond gaan lopen en uiteindelijk 
bij ons in de straat belandt om te kijken welke huizen haar fijn leken om in te wonen. 
Nadat ik haar vriendelijk had bedankt voor de interesse heb ik de vrouw veel succes 
gewenst. En op het hart gedrukt dat dit wel een hele fijne buurt is om in te wonen. 
Achteraf was ik wel nieuwsgierig naar wat voor prijs ze voor het huis ze in gedachten 
had, want de woningmarkt is inmiddels helemaal op hol geslagen. 

In de krant viel laatst te lezen dat bij de helft van alle huizen die in 2020 zijn verkocht 
er boven de vraagprijs is geboden. Was dit een aantal jaar geleden nog vooral in 
Amsterdam en later in de rest van de Randstad het geval – inmiddels is het overal de 
trend. Ook een aantal van onze vrienden zijn op zoek naar wat meer buitenruimte 
en de verhalen die zij vertellen zijn niet mals. Ook in deze regio kom je er met 
tienduizenden euro’s overbieden zonder voorwaarden van financiering soms zelfs 
niet aan te pas. Dat is dan nog kinderspel met wat er in de Randstad gebeurt, en 
waar er voor een zolderverdieping van 60 vierkante meter tot wel 80.000 euro wordt 
overboden. Voor een vrijstaande woning in Utrecht, hoe mooi ook gelegen, zei een 
makelaar te verwachten dat er nog 2 ton boven op de vraagprijs zou komen (dat ging 
dan om 140 m2 woonoppervlakte en 1000 m2 grond). 

Het is duidelijk: op de woningmarkt is het inmiddels ‘wat de gek ervoor geeft’. 
Maar als je diep in je hart kijkt: al die huizen zijn dat toch helemaal niet waard. Een 
‘starterswoning’ is qua prijs al lang geen starterswoning meer. Hoe moet het dan 
met al die écht jonge starters die graag een leuk huis willen hebben, maar geen 
overwaarde meenemen of geld van hun ouders krijgen? 
Het is verdrietig dat je gebaseerd op maximaal een half uurtje rondkijken in een 
huis zo’n belangrijke keuze moet maken. Waar je kinderen gaan opgroeien, hoe de 
scholen zijn, hoe de omgeving is, of je er de komende 30 jaar gaat wonen of nog 
langer en of er volgende week niet nog een mooiere woning op de markt komt. En 
dat de bieding dan vaak binnen twee dagen binnen moet zijn terwijl het om zoveel 
‘geleend’ geld gaat, vind ik echt bizar: ik doe soms langer over de beslissing of ik een 
nieuw paar schoenen wel wil kopen. 

Dit alles heeft denk ik ook te maken met de coronapandemie waar we nog altijd 
zitten. Hybride werken is het nieuwe modewoord, zeker binnen de grote bedrijven 
waar mensen vooral vanachter hun laptops werken. Alles online en als het de situatie 
e om vraagt dan minimaal twee dagen naar kantoor, dat dan meer de functie van een 
clubhuis krijgt – zo zien nu de eerste plannen voor het ‘nieuwe normaal’ eruit. Dat is 
dan ook precies waarom je als je woont en werkt in de Randstad je nu zo makkelijk 

Belevenissen van een dorpsgenoot
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kunt kiezen voor meer reistijd en dus meer buitenruimte. En je dus ineens een 
vreemde mevrouw in je tuin hebt staan.  

Ook bij mij op het werk beginnen de eerste overleggen over hybride werken nu te 
komen. Met altijd weer de bijzonder inspirerende vraag: “Hoe zie je dat zelf eigenlijk 
voor je?”. Leuker is het om erover na te denken hoe het ‘nieuwe normaal’ er hier in 
Ophemert uit gaat zien. Ik las al iets over een dorpsbarbecue…

Ik ben blij dat wij in de gelukkige situatie verkeren dat we de komende jaren niets 
met die huizenbubbel te maken hoeven te hebben. We zitten hier goed in onze eigen 
coronabubbel en zijn lekker aan het genieten. Ik trek nog maar eens een fles échte 
bubbels open… fijne zomer, dorpsgenoten!

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot

U heeft onze bijdrage in dit krantje een paar keer moeten missen. Door de 
coronacrisis hebben wij vanaf december compleet stil gelegen en was er weinig 
nieuws te melden, maar nu mogen we weer!!!

Vanaf begin maart mochten de leerlingen/jongeren van de slagwerkgroep starten 
en vanaf eind mei mochten de volwassen slagwerkers en de harmonie ook weer van 
start. De meesten hadden er weer ontzettend veel zin in om elkaar te ontmoeten en 
vooral om samen weer muziek te mogen maken. 

We hebben nu een week of 4 mogen repeteren en gaan daarom in de laatste week 
voor de start van de zomervakantie het dorp in om op een aantal plaatsen weer wat 
muziek te laten horen. Vooralsnog staat dit gepland op WOENSDAG 14 JULI VANAF 
ONGEVEER 19.00 UUR. We zullen dan (onder voorbehoud) spelen voor Huis Op 
Hemert, bij het speeltuintje op de Beuningen en op de hoek Bloemee/Odinstraat. 
De volgorde staat nog niet vast, maar u hoort ons vast. Kom op de muziek af, neem 
een stoeltje mee en geniet ervan, zoals wij er ook van zullen genieten om u te zien 
genieten!

Voor na de vakantie worden er ook weer plannen gemaakt, bijvoorbeeld voor de 
gezamenlijke barbecue, dit kon vorig jaar niet doorgaan maar nu hopelijk wel. Dan 
volgt de Kerst en de uitvoering die we in maart/april 2022 weer hopen te houden.

Binnenkort worden de nota’s voor de donateurs weer rondgebracht, alvast weer 
bedankt voor uw steun dit jaar! In deze tijd is deze steun extra belangrijk voor ons.
Mocht u nog geen donateur zijn en ons financieel willen steunen, mail dan uw 
gegevens naar euphonianeerijnen@gmail.com, dit kan al vanaf €10 per jaar.

Hopelijk mogen we u eerst weer ontmoeten op 14 juli, graag tot dan!!!

NIEUWS VAN EUPHONIA
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WAW,
lieve mensen hoera, eindelijk!!!! 
We mogen weer wat, gelukkig maar,  we kunnen onze neus steeds meer buiten de 
deur steken en die  mondkapjes zullen ook gaan verdwijnen. Wat was het gezellig op 
dinsdagmiddag 1 juni: 

Prachtig weer en dan een heuse Drive- Tru op de Beuningen bij
Thea Kleinhout en Jenny Scheurwater. Voor ieder lid een
hangplant en nog een zakje met allerlei dingetjes.
 
Leuk om elkaar weer ff te ontmoeten en ff wat bij te praten.
Zie de foto’s

En nu genieten van een fijne mooie zomertijd,misschien al een 
vakantie gepland in eigen land of misschien wel in buitenland.
Het zijn toch wel bijzondere tijden waar we zomaar in terecht gekomen zijn.
Veel wat allemaal zeker lijkt blijkt weer niet zo te zijn en dat dat dan weer 
door zo’n virusje wat alles stil kan leggen maar nu lijkt voor de zomer het 
einde in zicht

Bestuur is hard aan het werk voor een nieuw programma want het 
ziet er toch heus wel naar uit dat we eind augustus wel weer een 
afdelingsavond kunnen organiseren in het Kulturhus.
Dan hopen we iedereen weer te ontmoeten, nieuwe leden zijn altijd
welkom!!!!!!!!!!! 

Een hele hartelijke groet en blijf gezond en pas goed op jezelf en elkaar.

Ans, Jenny, Thea, Adrie, Hermien.

VROUWEN VAN NU
   afd. OPHEMERT
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Beste mensen hoe gaat het met jullie? Alles nog een beetje rustig
aan? Zelfs eigenlijk wel saai? We moeten er maar het beste van maken,
het is niet anders. Het leven kan een feestje zijn, maar we moeten zelf
de slingers ophangen! Dus aan de slag dan maar.
In de afgelopen periode is er feest geweest bij Tonny en Han Overeem. Ze waren 
maar liefst 60 jaar getrouwd. Op 1 juni 1961 gaven zij elkaar het ja-woord. Van harte 
gefeliciteerd met deze mijlpaal! We wensen Tonny en Han samen nog veel goede jaren 
toe. Het bestuur heeft een bloemetje bezorgd bij het bruidspaar vergezeld van onze 
felicitaties.

Pas geleden kwam ik in een boekje van Herman Finkers een versje tegen dat gaat over 
zijn studententijd en zijn eerste stappen op het pad van de “Liefde”, het heet ‘Hormonen’.

Ik zat als jong studentje, onwetend en bedeesd tussen mensen met ervaring op een 
studentenfeest. Ik keek daar leergierig naar een Don Juan. Ik dacht : ‘Als ik hém nadoe, 
dan komt er wel wat van.’

Juan liep naar een meisje, vroeg of ze dansen wou. Ik deed precies hetzelfde bij een 
andere vrouw. Ik zei: ‘Neem mij niet kwalijk, maar heb jij ook zin? “Weet je”, zei ze heel 
beslist ,’’daar ben ik wel voor in.”

Eenmaal op de dansvloer keek ik weer naar ’t andere stel. Ze waren aan het zoenen, ik 
dacht: ‘wat gaat dat snel.’ Maar ja, precies hetzelfde, dat moest dus ook bij ons. Het zweet 
dat brak mij uit, maar ik kreeg goddank respons.

Zij vrijden en wij vrijden, de avond vloog voorbij. Wat later op het urinoir stond ik zij 
aan zij met die Don Juan. Ik zei hem wat ik had aanschouwd. Hij zei: ‘We hadden wat te 
vieren, we zijn net één jaar getrouwd.’

Ik moest er wel van blozen, maar dacht: ‘Wat maakt het uit. Vanavond was mijn avond, ik 
viel niet op mijn snuit.’ Dus zei ik tot m’n meisje: ‘Wat je deed was magnifiek,’ Zij zei: ‘Fijn 
schat, dat is dan vijftig piek!’

Het lijkt erop dat het einde van de Corona-tunnel in zicht komt. Er zijn al wat 
versoepelingen, maar voorlopig moeten we nog wel 1,50 m. afstand houden. Zodra dit 
ook niet meer nodig is, misschien al eind augustus, kunnen we weer SOOS-middagen 
gaan organiseren. We verheugen ons er nu al op! En we gaan aan de slag om een leuk 
programma te maken voor het seizoen 2021 (zo mogelijk) – 2022. Zo gauw het kan hoort 
u van ons.

Hartelijke groet en fijne zomerdagen gewenst!
Riet, Evie, Fietje, Bertha, Hennie, Bep en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen



- 11 -

Beste mensen hoe gaat het met jullie? Alles nog een beetje rustig
aan? Zelfs eigenlijk wel saai? We moeten er maar het beste van maken,
het is niet anders. Het leven kan een feestje zijn, maar we moeten zelf
de slingers ophangen! Dus aan de slag dan maar.
In de afgelopen periode is er feest geweest bij Tonny en Han Overeem. Ze waren 
maar liefst 60 jaar getrouwd. Op 1 juni 1961 gaven zij elkaar het ja-woord. Van harte 
gefeliciteerd met deze mijlpaal! We wensen Tonny en Han samen nog veel goede jaren 
toe. Het bestuur heeft een bloemetje bezorgd bij het bruidspaar vergezeld van onze 
felicitaties.

Pas geleden kwam ik in een boekje van Herman Finkers een versje tegen dat gaat over 
zijn studententijd en zijn eerste stappen op het pad van de “Liefde”, het heet ‘Hormonen’.

Ik zat als jong studentje, onwetend en bedeesd tussen mensen met ervaring op een 
studentenfeest. Ik keek daar leergierig naar een Don Juan. Ik dacht : ‘Als ik hém nadoe, 
dan komt er wel wat van.’

Juan liep naar een meisje, vroeg of ze dansen wou. Ik deed precies hetzelfde bij een 
andere vrouw. Ik zei: ‘Neem mij niet kwalijk, maar heb jij ook zin? “Weet je”, zei ze heel 
beslist ,’’daar ben ik wel voor in.”

Eenmaal op de dansvloer keek ik weer naar ’t andere stel. Ze waren aan het zoenen, ik 
dacht: ‘wat gaat dat snel.’ Maar ja, precies hetzelfde, dat moest dus ook bij ons. Het zweet 
dat brak mij uit, maar ik kreeg goddank respons.

Zij vrijden en wij vrijden, de avond vloog voorbij. Wat later op het urinoir stond ik zij 
aan zij met die Don Juan. Ik zei hem wat ik had aanschouwd. Hij zei: ‘We hadden wat te 
vieren, we zijn net één jaar getrouwd.’

Ik moest er wel van blozen, maar dacht: ‘Wat maakt het uit. Vanavond was mijn avond, ik 
viel niet op mijn snuit.’ Dus zei ik tot m’n meisje: ‘Wat je deed was magnifiek,’ Zij zei: ‘Fijn 
schat, dat is dan vijftig piek!’

Het lijkt erop dat het einde van de Corona-tunnel in zicht komt. Er zijn al wat 
versoepelingen, maar voorlopig moeten we nog wel 1,50 m. afstand houden. Zodra dit 
ook niet meer nodig is, misschien al eind augustus, kunnen we weer SOOS-middagen 
gaan organiseren. We verheugen ons er nu al op! En we gaan aan de slag om een leuk 
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Riet, Evie, Fietje, Bertha, Hennie, Bep en Tunny.
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Zo’n 2,5 jaar geleden verruilde ik - samen met vriend, katten en hond - het drukke 
Rotterdam voor het mooie Ophemert. Nog iedere dag krijg ik, zodra ik de snelweg 
afrijd, een vakantiegevoel. De mooie boomgaarden, de rustige uiterwaarden, 
de machtige rivier: ze zorgen ervoor dat alle werkstress van me afglijdt. Maar ik 
heb gemerkt dat Ophemert ook een heel andere kant heeft: bedrijvigheid, hard 
werken, ondernemen. Ik ben een nieuwkomer en nog volop aan het ontdekken 
welke bedrijven er in het dorp gevestigd zijn. Maar weten andere dorpsbewoners 
dat eigenlijk wél? Als zelfstandig ondernemer lijkt het me leuk de Hemertse 
ondernemers in de spotlight te zetten. Daarom wil ik voor iedere editie van dit 
krantje een ondernemer interviewen en fotograferen. Ik bijt zelf de spits af. 

Ik ben Alexandra, 51 jaar en een creatieve duizendpoot in de 
foodindustrie. Via mijn bedrijf alexstyling ben ik in te huren 
als food- en setstylist. Kort gezegd zorg ik er als foodstylist 
voor dat een recept of product zo mooi mogelijk opgemaakt 
en aangekleed wordt waarna een fotograaf het op de 
gevoelige plaat vastlegt. Ik werk mee aan kookboeken, tv-
commercials, beeld voor social media en websites. Altijd met 
of over eten. Een kwelling dus. ;-) 

Als setstylist zorg ik voor de aankleding van het totale plaatje. Ons huis staat dan ook 
vol stapels servies, dozen bestek en bakken keukentextiel. Ik maak sinds kort ook zelf 
borden, daarvoor staat een keramiekoventje lekker te snorren in onze schuur.
Via mijn bedrijf Sticky Image Marketing adviseer ik ondernemingen hoe zij hun 
visuele uitingen overeen kunnen laten komen met de uitstraling van het bedrijf. We 
leven in een tijd waarin communiceren via beeld steeds belangrijker is geworden. 
Met mijn advies kan men de kosten voor het laten produceren van beeld in 
de hand houden en een consistente beeldbank opbouwen. Ik doe markt- en 
doelgroeponderzoek, licht de visuele communicatiemiddelen van een onderneming 
door, stel een visuele strategie op en verzorg op verzoek fotoproducties. 
Last but not least ben ik bezig met de oprichting van We Work For Food: een 
samenwerkingsverband van freelancers die de productie van kookboeken van a tot 
z op zich zal nemen. Van een kookboek om een bedrijfsjubileum te vieren tot een 
magazine om als kerstgeschenk aan relaties uit te delen: we make your food look 
good!

Genoeg over mij, wat doe jij? 
Ik kom graag een keer langs om meer over je bedrijf te weten te komen. Dan schiet ik 
meteen een mooi portret van je. Meedoen? Laat het me weten via info@alexstyling.nl
Tot snel?

Ondernemend Ophemert
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TOTAAL OVERSTUUR

Deze keer is de inzendingsdatum voorbij,
maar misschien maakt de redactie een uitzondering voor mij ???
Dat zou ik zeer zeker op prijs stellen , ik wil n.l. wel iets vertellen:
Omdat ik door diverse gebeurtenissen die ik mee maakte,
behoorlijk overstuur raakte !
Op 4 juni is helaas mijn goede vriend zanger Arie Hoekwater overleden ,
ooit had ik hem zelfs voor jullie bejaardensoos willen laten optreden .
De hele corona tijd heeft hem veel “schade” berokkend,
Nergens te mogen optreden was voor hem heel schokkend. 
Hij had nog zo veel plannen met zijn jonge vriend Martijn 
om samen o.a. met leuke activiteiten bezig te zijn . 
De 2 vaccinaties had hij inmiddels wel gekregen , 
maar in smsjes naar mij toch niet verzwegen ,
dat hij allerlei soort pijnen ging “ontwaren”.
Op 3 juni schreef hij dat de vingers in zijn linkerhand gevoelloos waren .
Vrijdag 4 juni belde Martijn mij , dat Arie die nacht was overleden,
Helaas zullen zij dus samen nergens meer optreden .
De andere narigheid : vrijdag was Pansjo door “verstopping” nogal ziek.
Laat in de avond werd het zelfs behoorlijk kritiek .
Hij was helemaal onder de bank gekropen , kon van pijn nauwelijks lopen 
De dienstdoende dierenarts Leo van Merwijk in Haaften moest ik “storen”
wel prettig om zijn stem te horen ,maar niet onder deze omstandigheid,
zijn advies : “Dierenambulance bellen die Pansjo wel naar mij toe rijdt “.
Ruud kwam ( na mijn smsje) meteen op de fiets naar mij toe gesneld 
en had ondertussen die ambulance gebeld. 
Toen Pansjo Ruud binnen hoorde komen is hij onder de bank uit gekomen.
Waarbij hij ook ineens diverse “drollen” in de kamer verspreidde
wat ons aan 1 kant natuurlijk “verblijdde”
En ik direct weer naar de dierenarts belde en dat vertelde.
Toen hoefde het hele trantport geen plaats meer te vinden.
De Dierenanambulance was echter toch al gekomen 
en die hebben mij meteen als lid aangenomen .
Al met al voor een 90 jarig mens als ik allemaal wel : grote “schrik”
Ik hoop dat het voor jullie allen : groot en klein 
Een hele fijn zomer zal mogen zijn !

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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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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Musical en overstap dienst

Helaas kon er met kerst geen 
musical worden gedaan, en heeft de 
zondagschool online het kerstfeest 
gevierd. Maar wat in het vat zit verzuurt 
niet. Op zondag 16 mei hebben de 
kinderen het Beste nieuws gebracht en de musical 
opgevoerd voor de ouders, broers, zussen, familie en 
vrienden. Fijn om weer zoveel mensen in kerk te zien. ( 
alles natuurlijk met inachtneming van de maatregelen)
 

Een week later hebben de oudste kinderen 
van de zondagschool In een feestelijke 
pinksterdienst de overstap gemaakt naar 
de tienergroep. We zongen hen toe met de 
woorden uit lied 835 : 
Jezus, ga hen voor
deze wereld door,
en U volgend met hun schreden, 
gaan zij moedig met U mede.
Leid hen aan uw hand
naar het vaderland.

Over de rode loper liepen Norah. Rosanne, Maaike en Claudia met de bijbel in 
de hand onder de mooie rozenboog naar de tieners, waarna de tieners en Dirk 
hen welkom heetten. Op weg naar de grote mensen wereld. De leiding van de 
zondagschool hoopt dat ze door het vertellen van de Bijbelverhalen een goede 
basis hebben gelegd voor het geloof op hun verdere levenspad. Zij wensen Claudia, 
Rosanne, Norah en Maaike veel geluk en wijsheid toe, dat zij zich geborgen mogen 
blijven voelen bij de Goede Herder. 

Wandelen in het Licht
Misschien is het jou de afgelopen 
maanden ook opgevallen: het 
klassieke ‘ommetje’ is in ere hersteld! Al 
maandenlang zagen we het om ons heen. 
Mensen uit één huishouden of met een 
goede vriend of vriendin. Op anderhalve 
meter afstand, die hun dagelijkse 
wandelingetje maken. Om fysiek en 
mentaal op peil te blijven. Hoe bescheiden

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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 en onbenullig het woord ook klinken mag, wellicht staan die ‘ommetjes’ toch nog 
voor meer. Sinds onze actieradius door Corona beperkter werd, lijken we wat beter 
om ons heen te kijken. We hebben wat meer tijd om bij te praten met de buren. We 
bewonderen de hortensia’s in zijn of haar tuin en worden in het algemeen sterker 
bepaald bij het natuurschoon om ons heen. Bij Gods mooie schepping.
Met alle narigheid die Corona voor velen zich meebrengt, is er klaarblijkelijk ook 
die andere kant: dat we de kans krijgen ons eigen leven en leefwereld met tijd en 
aandacht te bezien. Want te voet krijgen we kans voeling met de aarde te houden.
In mei zijn we daarom van start gegaan met het project: ‘Wandelen in het Licht’.
We 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 de wandeling. En krijg je een aantal vragen mee aan de hand van een thema, 
een gedicht of een bijbelstuk. Het thema van juni is Zomer, en tijdens de laatste 
wandeling hebben we al wandelend gedeeld over die tekst uit Matteus 24: 32,33: 

Jezus zei:
Jullie kunnen iets leren van de vijgenboom:
als zijn takken uitlopen en zijn bladeren beginnen te openen,
dan weet je dat het bijna zomer is. Dit is hier net hetzelfde:
wanneer je die dingen ziet gebeuren,
dan weet je dat het Rijk van God vlak voor de deur staat.

Echt waar, hemel en de aarde zullen vergaan,
maar mijn woorden zullen blijven bestaan.
(Bewerking: C. Leterme)

Al lopend kon men ook deze vragen bespreken:
Wat is jouw lievelingsseizoen?
Wat betekent ‘zomer’ voor jou?
Wanneer is/was het zomer in jouw leven?
Hoe merk(te) je dat? Wat gebeurde er?
Heb jij wel eens het gevoel dat hemel en aarde vergaan? 
Welke woorden van Jezus zijn voor jou belangrijk?

In juli kunt u wandelen op dinsdag 13 juli om 10.00 uur en in augustus op dinsdag 17 
augustus om 19.30 en op donderdag 26 augustus om 10.00 uur. Met welk thema we 
dan op pad gaan is nu nog niet bekend.

Opgeven hoeft niet, mag wel bij  
emkevdv@gmail.com of evelijnebraaksma@hotmail.com

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 omdat we merken, dat ondanks er 
weer meer mensen naar de dienst komen, 
er toch ook behoefte blijft voor de online 
diensten. Niet alleen live, maar er wordt 
toch ook regelmatig teruggekeken. 

Dus al ook ontvangen we weer mensen in de kerk, we vinden het toch belangrijk hier 
continuïteit in te zoeken. Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen voor de techniek. 
Hier in het kort wat we dan van u/jou verwachten:

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. Email: maaiketimmer@hotmail.nl

Nieuwsbrief
In deze tijd van social distancing en elkaar zo veel minder zien zijn we in maart 
begonnen met het uitbrengen van een email nieuwsbrief. Waarom? 
Zodat we als gemeente bij elkaar betrokken zijn en weten wat er in onze levens 
speelt. En dan niet alleen op geloofsgebied, maar juist op sociaal gebied. Zodat we 
niet alleen een kerkgemeente zijn, maar ook een groep mensen die elkaar kent, voor 
elkaar kan bidden waar dat nodig is, blij kan zijn over vreugdevolle gebeurtenissen 
en een kaartje kan sturen waar iemand dat nodig heeft. Wat zetten we daarin? 
Plannen voor de toekomst, diensten, bijeenkomsten, maar ook verjaardagen, en lief 
en leed. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen ( per post of per mail) dan kunt u dit 
aangegeven bij emkevdv@gmail.com of u doet een briefje in de brievenbus van de 
dominee, bij de zijingang van de Torenhof. 

Kasteeldienst
Helaas ondanks eerdere berichten hebben we in overleg met de kerkenraad van Varik 
-Heesselt moeten besluiten de kasteeldienst uit te stellen. 
Volgens zoals nu de regels van het corona beleid zijn is het onverantwoord om met 
zoveel mensen bij elkaar te komen en de ander halve meten afstand te handhaven.
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We vinden dit erg jammer!
Hopelijk kunnen we u gauw een nieuwe datum laten weten. 

Op de koffie bij de dominee
Er is in deze tijd veel behoefte, merken we, om 
ervaringen en verhalen te delen. Om troost te vinden, 
die nabijheid waar iedereen weer zo naar hunkert. 
Gewoon weer even samen. 
Graag is ze er, voor onze leden, maar ook voor 
anderen, als predikant, als gesprekspartner, als 
luisterend oor. 
Elke woensdag ochtend is dominee Evelijne Swinkels-
Braaksma er van 10 tot 13 uur in haar werkkamer 
in de Torenhof van de Sint Maartenskerk Ophemert 
en kun je zomaar binnenlopen, zonder afspraak. Je 
kunt ook al eerder en /of op een ander moment met 
haar afspreken, bij haar, bij jou: kopje koffie, praatje, 
kennismaken, pastoraat. Je bent welkom!

We hopen dat u een mooie zomer heeft en kunt genieten van wat er op uw pad 
komt. De wekelijkse kerkdiensten zijn op zondag om 10.00uur te bezoeken als u zich 
even aanmeld bij een lid van de kerkenraad. Onze startdienst is op 5 september. Dan 
begint ook de zondagschool weer. De tienergroep heeft op vrijdag 9 juli de laatste 
bijeenkomst voor de zomer. 

We kijken er naar uit u in de kerk, of bij een van onze andere activiteiten te 
ontmoeten. Verdere informatie over onze gemeente vindt u op onze website: 
http://cms.stmaartenskerkophemert.nl 
en via onze facebookpagina: https://www.facebook.com/St.Maartenskerk Ophemert
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We mogen ons gelukkig prijzen met de versoepelingen van 
de Corona maatregelen! Het clubhuis en terras mag weer 
open, het publiek is weer welkom en er is ruimte voor het 
organiseren van toernooien en wedstrijden. Tijd om in actie 
te komen! Want hoewel tennis in grote mate is doorgegaan 
tijdens de corona periode en we zelfs 25 nieuwe leden mochten verwelkomen, is het 
wel net zo leuk om ook deel te kunnen nemen aan een toernooi en een drankje te 
nuttigen na afloop van de wedstrijd. 

Dit jaar moesten we helaas het Sprokkeltoernooi annuleren. Maar hij staat al in de 
KNLTB agenda voor volgend jaar dus noteer deze alvast: 22 februari – 6 maart 
2022! We hopen weer een vol toernooi te hebben. Ook de voorjaarscompetitie en 
zomeravondcompetitie kon helaas niet doorgaan. Inmiddels heeft de loting voor de 
competitieteams plaatsgevonden en hebben we weer 4 teams die op vrijdagavond 
competitie spelen en ook op zaterdagmiddag zal de tennisbaan bezet zijn voor het 
herenteam. 

Bericht van het bestuur
Door de Corona maatregelen kon de fysieke Algemene Leden Vergadering (ALV) 
in november niet doorgaan en hebben we besloten om in maart een digitale 
vergadering te organiseren. Tijdens deze ALV hebben we afscheid genomen van 
voorzitter Lex Medendorp. Lex is 9 jaar voorzitter geweest van onze vereniging 
en in die periode is er een hoop werk verzet. Denk aan ons nieuwe clubhuis, 
de verduurzaming van het clubhuis, 2 nieuwe kunstgrasvelden en de aanleg 
van de led verlichting. Via deze weg danken we Lex nogmaals voor zijn inzet 
voor onze vereniging. Het bestuur van de TV Ophemert bestaat nu uit 5 leden: 
Sandy Boeije (voorzitter), Kees van Houselt (secretaris), Gerrit van de Westeringh 
(penningmeester), Femke Jansen (algemeen bestuurslid) en Jordy van Bekkum 
(algemeen bestuurslid).  

Naast de bestuursverkiezing hebben we ook tennisschool Tom Kreemers 
geëvalueerd, waar positieve terugkoppeling kwam op de nieuwe tennisleraar. We 
zijn blij dat we inmiddels weer op twee avonden les kunnen faciliteren. Tevens 
hebben we de nieuwe tarieven van de kantine vastgesteld en is het AVG regelement 
toegelicht en akkoord bevonden door de aanwezigen. 
Op 2 juni heeft een aantal vrijwilligers mee gedaan aan de klusavond. De grootste 
klus blijft toch het scheren van de coniferenhaag, maar ook de kleinere klussen zijn 
opgepakt op deze warme zomeravond. Dank aan alle vrijwilligers die er die avond 
waren!
Als vereniging blijven we op zoek naar vrijwilligers om de vereniging actief te 
houden. Want ondanks dat we een vereniging zijn met circa 125 leden, komen veel 
taken nog terecht op dezelfde schouders. Vele handen maken licht werk, dus bij deze 
alsnog een oproep om je bij het bestuur aan te melden als vrijwilliger. We zoeken 
nog vrijwilligers voor kleinere technische klusjes, een vertegenwoordiger namens 
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de TV Ophemert voor de organisatie van de Betuwecup, lid van de kascommissie en 
sponsorcommissie. Daarnaast zal einde van dit jaar één van de bestuursleden zijn 
termijn niet verlengen en zoeken we nog mensen die ons bestuur willen versterken. 

Wat staat er op het programma?
De komende periode proberen we nog een aantal toernooivormen te 
organiseren. Zo zal in juli een uitwisselingstoernooi worden georganiseerd 
met de tennisvereniging in Varik. Ook zijn we bezig met het organiseren van 
de clubkampioenschappen en willen we voor alle leden nog een evenement 
organiseren. Na de zomer starten we weer met Maak kennis met Tennis om de 
basisschooljeugd kennis te laten maken met de sport. Dit doen we samen met 
Tennisschool Tom Kreemers. En we denken nog na over een mogelijkheid om kennis 
te maken met onze nieuwe tennisleraar Patrick Vuurens. 

Jumbo Ballenactie
We maken jullie graag attent op een actie van de Jumbo: de Jumbo ballen actie. 
De Jumbo Ballenactie vindt plaats van woensdag 23 juni t/m dinsdag 20 juli 
2021. Tijdens deze actie kunnen Jumbo-klanten een bal doneren aan sportclubs 
in Tiel, waaronder onze tennisvereniging. Om de actie op gang te brengen krijgt 
de vereniging de eerste € 75,00 van Jumbo. Daarna kan iedereen die onze club 
een warm hart toedraagt meedoen. En aan het einde van de actie ontvangen we 
alle gedoneerde ballen cadeau! We hopen natuurlijk zoveel mogelijk ballen te 
verzamelen en rekenen op jullie steun. 

Lid worden?
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom bij onze actieve vereniging! Op 
maandagavond vanaf half 8 organiseren we de toss avond en ben je van harte 
welkom om eens een kijkje te komen nemen! 

Aanbieding: als je nu lid wordt, betaal je alleen de contributie voor 2022! 
Zie voorwaarden op onze website www.tvophemert.nl.
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Voetballen 
Onze jeugdteams hebben in de maand juni meegedaan aan de 
KNVB Regiocup; 4 wedstrijden tegen clubs in de regio. Wat waren
de spelers blij dat ze eindelijk weer een wedstrijd mochten spelen! Ondanks dat 
publiek niet welkom was, wisten de ouders van de thuisspelende club de plekjes 
langs de straat te vinden zodat ze toch de wedstrijd konden volgen en het team kon 
aanmoedigen. 

Voorbereidingen seizoen 2021/2022
De voorbereidingen van het nieuwe seizoen zijn afgerond. Teams zijn aangemeld en 
ingedeeld, de overschrijvingen zijn rond. De laatste trainingen van dit seizoen zijn 
geweest. De jeugdtraining start de laatste vakantieweek, de week van 30 augustus, 
de senioren beginnen eerder. Let tzt. op je teamapp.

Gezocht
Voor onze jeugdteams zijn we opzoek naar (assistent-) trainers. Heb jij affiniteit met 
voetbal, wil je dit graag overbrengen op onze enthousiaste jeugd en kan je goed met 
kinderen omgaan? Stuur dan een berichtje naar jeugdcoordinator@vvophemert.nl 
tot snel!

Het bestuur is opzoek naar een IT-specialist. Zij willen graag naar een gratis platform 
om makkelijk opslagruimte met elkaar te kunnen delen. Kan jij het bestuur hier mee 
helpen, dan horen we het heel graag via info@vvophemert.nl 

Onderhoud velden
Vanaf maandag 21 juni start het groot onderhoud van de velden. 
Dat betekend dat de velden verboden terrein zijn! Hoe meer we de 
velden nu met rust laten, hoe beter deze worden. 

Seizoensafsluiting jeugd
Zaterdagmiddag 19 juni organiseerde de activiteiten commissie een 
seizoensafsluiting voor de jeugd. Er waren verschillende sportieve activiteiten, 
waaronder de sponsorloop. Alle kinderen van de JO7, JO9 & JO11 kregen een mooie 
voetbal, gesponsord door Autobedrijf Willekes, waarvoor nogmaals onze dank. Aan 
het eind van de middag hadden de JO13, JO15 & JO17 hun seizoensafsluiting. Deze 
middag werd afgesloten met een gezellige barbecue. 

Deze middag zijn ook alle trainers bedankt voor hun inzet dit seizoen. Zij kregen een 
lekker borrelpakket met een mooie, door Första gesponsorde, snijplank.
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Terug bij VVO
Het nieuwe seizoen wordt het eerste 
elftal versterkt met 3 (oud bekende) 
nieuwe spelers: Mick van Bommel, 
Jelle & Jochem van der Wal. We zijn 
als vereniging erg blij dat Mick, Jelle & 
Jochem weer voor VVO hebben gekozen. 
We zijn ervan overtuigd dat met het 
aantrekken van deze drie jongens de 
stijgende lijn van het eerste voortgezet 
kan worden.

VVO Zomertoernooi
De AC heeft ook dit jaar weer een Zomertoernooi gepland. Het toernooi zal, ovb. de 
maatregelen die op dat moment gelden, zaterdag 14 augustus plaatsvinden. Teams 
konden zich per app aanmelden, en vol is vol, wat direct de volgende dag al het 
geval was 😊😊. Aanmelden kan helaas niet meer.

Agenda:
Vanaf maandag 21 juni: start groot onderhoud velden
Zaterdag 14 augustus: VVO Zomertoernooi
Maandag 30 augustus: start jeugdtrainingen

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Social Media:   VVOphemert
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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 5 van 2021 is: 29 augustus  2021. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Laatste nieuws over Ophemert
vindt u op 

www.ophemert.nl
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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 


