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A.G.O. Erna Wachtmeester
Euphonia Berendet van Huenen
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Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Willy van Heerewaarden
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Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
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Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren
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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 2022:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
5e 28 augustus 14 september
6e 30 oktober 16 november
Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.

Fotograaf omslag: Wim van Beuzekom
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Mijmeren 
 
In het vorige krantje stond een artikel met de vraag erin welke routes we hebben 
gelopen tijdens corona en om die dan te bundelen. Super leuk. Wij als nieuwbakken 
inwoners hebben vooral heel veel rond de dijk, strandjes en uiterwaarden gelopen. 

Mijn persoonlijke leukste tocht is over de oude waaldijk (als het zo heet) lekker een 
heel stuk langs de binnenkant van de dijk lopen, naast oude wilgen die door het 
water en de tijd heen bijna zijn veranderd in kunstwerken. En dan langs de Waal en 
de strandjes weer terug.  Vooral het stukje bij de dode arm van de Waal en dan langs 
de koeien... dat ziet er zo ouderwets en romantisch uit.

Heerlijk vind ik het om als ik toch bij de dijk ben te mijmeren over het uitzicht 
daarvandaan; uitzichten over de uitgestrekte velden met de ruisende grashalmen 
en in de verte de rivier was nieuw voor ons als Randstedeling en ook hier in het dorp 
wonen we niet zo dicht bij de dijk dat we die en de rivier dagelijks zien.

Als je tegenover het Dijkhuis het fietspad omhoog loopt, en een beetje let op de 
snelle elektrische fietsen, kun je een lekker stuk boven op de dijk lopen. Heerlijk 
genieten van het landschap en de rivier in de verte. Ik heb dan altijd het gedicht van 
Hendrik Marsman uit 1936 in mijn hoofd. Je kent het vast wel.  Met als beroemde 
eerste zin: “Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland 
gaan, ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan…”.

De afgelopen periode is het natuurlijk ook leuk en leerzaam om vanaf dat fietspad te 
kijken naar het ooievaarsnest, aan de buitenzijde van de dijk, en hoe dat gebouwd 
is op een dode boom. En hoe hard de ooievaars nu bezig zijn met het voeren van de 
(volgens mij) twee nieuwe ooievaartjes. Het bankje dat aan het eind (of begin) van 
het fietspad staat, bij ons thuis bekend als het dropbankje, is dan een mooi eindpunt 
om even op te zitten, de zon onder te zien gaan en dan in de schemer weer terug te 
lopen en te luisteren naar de eerste uilen die je dan hoort.

Al mijmerend vroeg ik me laatst wel af wat er met dit fietspad gebeurt tijdens de 
dijkverzwaring. Dus heb ik thuis even gekeken naar de tekeningen op de site van de 
gemeente West Betuwe en wat schetste mijn verbazing hij staat er niet meer op! Zo 
ver ik kan zien word het een kort stukje 30 kilometer zone voor het Dijkhuis, waar 
de auto dan wel te gast is en met twee bankjes maar geen apart fietspad meer. Dat 
is toch niet hetzelfde als dat het nu is. Kunnen we daar nog iets aan doen? Wellicht 
via de Dorpstafel? Of zijn er nog meer inspraakavonden? Want met de tekeningen 
zo als nu is, is lekker wandelen, genieten van het uitzicht en mijmeren er niet meer 
bij. Zeker niet als met mooi weer alle motorrijders weer de mooiste dijk van het land 
opzoeken.  

Ik ga voortaan toch beter op de inspraakavonden letten en mijn stem laten horen. 
Wie weet is het nog niet te laat, mompelde ik mijmerend.

Miep 

Belevenissen van een dorpsgenoot
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De voorbereidingen voor Koningsdag zijn alweer in volle gang!

Thema
We vroegen jullie met ons mee te denken voor een optocht thema, en dat deden 
jullie. We hebben ontzettend leuke inzendingen mogen ontvangen! Op onze 
Facebookpagina @Oranjeophemert was al eerder te zien dat het thema voor 
volgende jaar “IK HOU VAN HOLLAND” wordt. Het duurt misschien nog even, maar 
jullie kunnen alvast gaan brainstormen voor volgend jaar. 

Voorbereidingen 
We zijn alweer druk doende met alle voorbereidingen voor volgend jaar, de eerste 
vergadering staat inmiddels gepland. We hebben een hoop leuke ideeën en 
willen volgend jaar groter uit gaan pakken. Mocht je nou zelf een geweldig idee, 
verbetering of tip hebben, laat het ons dan gerust weten. Dit mag altijd bij één van 
de Oranje Comité leden, middels ons mailadres oranjeophemert@hotmail.com of 
stuur een berichtje via Facebook. 

Het team
Paul Sterk verlaat ons team dit jaar, we willen Paul bedanken voor zijn inzet en hulp 
van de afgelopen jaren! Maar we kunnen ook melden dan Sanne Buitelaar ons team 
komt versterken, welkom Sanne!

Marktkramen
De marktkramen voor volgend jaar kunnen alvast gehuurd worden, ben jij of ken jij 
iemand die het leuk vindt om op onze markt te staan. Laat dit dan alvast weten!

Oranje Comité
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Wanneer u dit leest is het zomer. En heel veel mensen willen eindelijk
weer eens op vakantie gaan. Schiphol kan al die reizigers niet aan, dus
gaan ook veel mensen  in de auto naar het zonnige zuiden. Dit heeft
tot gevolg dat de snelwegen overvol zijn, met lange files in de hitte. Op 
sommige wegen is het zo warm dat het asfalt gaat smelten! Dus veel kommer en kwel 
onderweg.     
Ik hoop dat jullie het beter treffen en dat iedereen van zijn of haar vakantie kan genieten, 
in binnenland of buitenland. In ieder geval: veel plezier gewenst, ook als u thuis blijft.  
In Ophemert aan de Waal, Nederland, is het nog zo slecht niet. 

In de zomer is het ook vakantie voor de 60+ SOOS. Maar het bestuur is al weer planen 
aan het maken voor het najaar. Schrijf de volgende data op uw kalender of in uw agenda:
7 september 2022, 5 oktober 2022, 2 november 2022 en 7 december 2022
Alles  onder voorbehoud natuurlijk.  
Het is nog onbekend of, en wanneer de Torenhof verhuurd wordt.

De SOOS-middagen zijn altijd op woensdag.  We beginnen om 14.30 uur en eindigen om 
17.00 uur. 

7 september 2022. Plaats: De Torenhof. Aanvang: 14.30 uur.
Mevrouw Annemarie Fokker gaat ons van alles vertellen over de schrijver W. G. van de 
Hulst. En natuurlijk over de vele boekjes die hij heeft geschreven. Wij ouderen kregen 
vaak een boekje bij de Kerstviering van de Zondagsschool. Meestal was het dan een 
boekje van W. G. van de Hulst. Zelf heb ik ook een paar boekjes van deze schrijver  
gekregen onder andere: Het wegje in het koren, Het zwarte poesje, Het klompje dat op 
het water dreef en Jaap Holm en zijn vrienden, enz.   
Het zou fijn zijn als deze middag doorgaat, want het is al een paar keer uitgesteld i.v.m. 
Corona. En dan wordt het vast een gezellige middag.

Een terugblik:
Woensdag 11 mei 2022.  Verrassing!                                                                                                                                    
De afsluiting van het korte seizoen 2021-2022 was zeker een verrassing.                                                                         
We werden om 12.00 uur verwacht bij Restaurant het Dijkhuis. Maar liefst 48 personen 
hadden  zich voor deze middag opgegeven. Het was gelukkig lekker weer, dus werd de 
koffie/thee met lekkers  geserveerd op het terras. Het waaide wel stevig, maar dat kon de 
pret niet drukken.  Na de koffie werden we door de gastvrouw hartelijk ontvangen in het 
restaurant. De tafels waren gezellig gedekt en er was voor iedereen een plaatsje. Daarna 
was het smullen geblazen van de drie-gangen lunch. Alles zag eruit als een plaatje en 
smaakte verrukkelijk. Het was reuze gezellig.   Iedereen heeft genoten van het eten en 
het gezelschap.

We hopen jullie op 7 september weer allemaal te ontmoeten in de Torenhof. Voor 
inlichtingen over deze middag en/of het vervoer naar de Torenhof, kunt u bellen naar 
Riet van Meeteren tel. 65 2003.

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

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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NB. Bep de Bie revalideert nog steeds in Verpleeghuis Vrijthof, afdeling Markant.
Nu ga ik hierna een oproep plaatsen, ik hoop dat u deze goed leest en erover nadenkt, 
want we hebben uw hulp hierbij nodig. Misschien kunt u zelf helpen, of weet u iemand 
anders die kan helpen. 

Oproep: Bestuursleden gevraagd voor de 60+ SOOS!
Wanneer de 60+ SOOS niet meer van de Torenhof gebruik kan maken en moet verhuizen 
naar Huis Op Hemert zal er een nieuwe opzet moeten komen voor de organisatie van de 
SOOS-middagen.  Daarvoor vragen wij enkele bestuursleden, die met nieuwe plannen 
en ideeën de 60+ SOOS gaan voortzetten. Nog net zo gezellig, maar in een nieuw jasje!                                                                                        
Lijkt het u wat dame en/of heer?           Aarzel niet, geef u op!        We hebben u nodig!                                                                           

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Riet van Meeteren, voorzitter, tel. 652003.

60+ SOOS - vervolg -

Beste dorpsbewoners,

Speelt u een muziekinstrument of heeft u dit 
vroeger gedaan en wilt u deze hobby weer oppakken?

Meld u dan aan voor ons Kerstproject! Repeteer 2 maanden met ons mee om 
en speel mee met het Kerstoptreden in Huis Op Hemert.

Kosten: € 25 in totaal, incl. instrument 
(indien gewenst en voorradig) 
én consumptie in de pauze.

Aanmelden via euphonianeerijnen@gmail.com

OPROEP VAN
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“Begin van mijn Ophemertse leven”
 
Als jullie dit lezen is de datum 30 juni inmiddels voorbij,
dat was n.l .70 jaar geleden een bijzondere dag voor mij:
Ons eerste dochtertje werd toen geboren ,
de klanten in de kruidenierswinkel zouden dat hebben kunnen horen.
Nol en mijn kamer was daar n.l. precies boven ; om 4 uur kon de dokter mij “loven”,
omdat ik zelf nauwelijks luidruchtig was geweest , het huilen van de baby was een “feest”!
Pas geboren baby’s moeten nu eenmaal geluid maken ,
zodat de dokter en ouders een zucht van verlichting kunnen slaken .
Onze verbintenis was dus met de geboorte van Charlotte bekroond,
en alle gedane moeite voor beider ouders goedkeuring zodanig beloond!
Ik moest n.l. tot de RK kerk gaan behoren , want ik was Doopsgezind te voren .
Dat was geen probleem ik was in Oudewater op de MULO geweest bij de nonnen,
daar was de interesse voor het Katholicisme al begonnen .
Op 2 januari zijn we op het Oudewaterse stadhuis getrouwd
23 april in de Heilig Land Stichting -kerk en hebben daarna een feestje gebouwd !
Wij bleven bij Nol zijn familie inwonen het was een groot huis ,
maar dat werd na de te vroeg geboorte van zoontje Rudi toch wel een kruis.
Het 5 pond kleine ventje bleek een echte huilbaby te zijn
en dat vonden de ouders van Nol helemaal niet fijn .
Opa vroeg dus her en der eens rond , totdat hij op De Kapelhof een plekje voor ons vond.
In dat grote huis woonden enkele gezinnen , maar 1 stel kreeg een nieuwbouw woning
dus wij konden daar terecht en voelden ons zo “rijk als een koning “.
In 1954 verhuisden we daar met onze 2 kinderen heen,
maar dat tweetal bleef daarna niet lang alleen, want in 1955 kwam dochtertje Sonja erbij.
Zij sloot echter van ons “grote drietal “wel voorlopig de rij !
Mijn zuster kwam bij ons in huis om met de kinderen te helpen , dat kon ik niet alleen,
Ook mijn moeder in 1955 , want over de plotselinge dood van mijn vader kwam zij niet heen!
Wij hadden inmiddels de hele Kapelhof gehuurd en later ook gekocht.
Zodat er voor oma een eigen plaats in het souterrain werd gezocht.
Na 5 jaar wachten kreeg Sonja daags voor haar 5de verjaardag een “levende pop”
dat was dochtertje Yvonne , daar was Sonja , net als de anderen , heel dol op!
In 1962 kwam zoontje Godfried er nog bij en in 1965 sloot Emile de rij !
Ons “kleine drietal “was toen een feit en op “De Kapelhof” hadden we tot 1987 een fijne tijd!

Iedereen een hele fijne zomer toegewenst,
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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Op 28 mei was er een tapasmiddag als afsluiting 
van het voorjaarsseizoen van de Vrouwen van Nu. 
De maanden juni en juli gaan we lekker van de 
zomer en/of vakantie genieten. 

Het was wederom een zeer geslaagde middag, die 
goed verzorgd was door Ina en William.
Bij deze nogmaals onze dank voor de heerlijke 
tapas en het overheerlijke toetje.

We wensen iedereen hele mooie, zonnige en 
gezonde vakantiedagen toe en zien jullie weer op 
29 augustus.

Ben je geen lid en wel geïnteresseerd  dan ben 
je van harte welkom op een van onze volgende 
avonden. Kom binnen en kijk of het iets voor je is. 
De Vrouwen van Nu hebben op de laatste maandag 
van de maand een bijeenkomst waarbij steeds 
een ander thema besproken wordt. Vaak met 
gastspreker.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 29 augustus 
om 19:30 uur in Huis Op Hemert met als motto 
‘Bijkletsen na de zomer’.

Gauw tot ziens
Jetty 06-11227145, 
Ans 06-22146786, 
Petra, Adrie en Gerrie

Vrouwen van Nu
 afdeling Ophemert
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Beste dorpsgenoten,
Een update van onze mooie rijvereniging Waalruiters-West.

Clubdag 2022
Op zondag 29 mei is de eerste clubdag van de Waalruiters-
West georganiseerd. Dit was een groot succes. De deelnemers
 hebben eerst in een zelfgekozen thema een kür op muziek
 gereden. We hebben van alles voorbij zien komen, van Frozen, K3 en tot de Lion King 
aan toe. Alle ruiters én paarden volledig uitgedost in hun eigen thema. 
Na wat tosti’s en een korte regenpauze werd er overgegaan op het onderdeel 
springen. Hierbij mocht iedere deelnemer met of zonder paard in 5 minuten zo veel 
mogelijk punten bij elkaar springen. Dat de paarden goed konden springen, wisten 
we al, maar nu hebben we gezien dat de ruiters ook lenig zijn en kunnen rennen. 
Als laatste onderdeel was er een quiz om de laatste punten te kunnen verzamelen. 
Na de prijsuitreiking ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Uitkijkend naar de 
clubdag van volgend jaar. 

Even voorstellen
Iedere editie stellen we één lid met haar paard aan u voor, deze keer is de eer aan 
Femke.
Naam lid: Femke Schefferlie 
Naam paard: Cento (18 jaar oud) 
Wat is zijn/haar leukste/gekste eigenschap: Dat niks te gek is: ik kan alles bij hem 
doen en hij vertrouwt volledig op mij. Wanneer ik aan kom kijkt hij altijd even om. 
Wat doen hij/zij het liefst: Het liefst gaat hij lekker naar het strand of bos. Ook vind hij 
springen heel leuk. 
Wat doen jullie het liefst samen: Wedstrijd of strandrit. 
Wat is zijn/haar favoriete snack: Wortels en appels.
Wat is het leukste wat je afgelopen jaar gedaan hebt met de vereniging: De 
KNHS wedstrijden die we voor het eerst op eigen locatie hadden georganiseerd of de 
organiseerde buitenritten.
Wat is jullie grootste blunder: Dat we aan het galopperen waren op de Ginkelse 
heide en Cento moest mesten en toen een noodstop maakte en ik helemaal dubbel 
lag van het lachen.
Wat wil je graag nog een keer doen met je paard: Verder met de wedstrijden, 
gewoon genieten van de kleine dingen en een keer een crossles volgen.
Wat is je leukste herinnering samen: De strandrit.

Rijvereniging
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Rijvereniging -vervolg-

De B.H.T.C hoop na 2 jaar weer haar jaarlijkse oogst dag te houden in het dorp.
20 aug. 2022 is de dag dat we op het terrein van de B.H.T.C. in de Molenstraat weer 
gaan oogsten.

Het koren wordt weer gemaaid en gedorst

Een tiental kinderen uit het dorp hebben van de lente de aardappelen mee gepoot, 
zodat we die dag weer kunnen rooien en verkopen.

Er staan verschillende kramen en oude trekkers met of zonder werktuigen en o.a. 
smid, tinnegieter, mandenmaker er is voor iedereen wat te zien en te beleven.

Kinderen mogen weer graan malen en van het meel koekjes bakken
Of een aardappel rooien en er patat van laten bakken.
Kom alen en maak er een leuke dag van.

Er is genoeg te eten en te drinken!
Aantree is gratis vanaf 10.00uur bent u van harte welkom!!!

Tot op de oogst dag!!!

Betuwse Historische Tractoren Club



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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de eettafel van Ophemert, elke derde woensdag van de maand in HoH

             
Hierboven enkele plaatjes van de maaltijd in mei. Vooraf: aspergesoep; 
hoofdmaaltijd: stoofpeertjes, rollade, aardappelen, bloemkool met saus; toetje: 
aardbeien-yoghurtpuddinkje met slagroom en aardbei.

De deelnemers, intussen 18, hebben weer van een gezellige en smaakvolle maaltijd 
genoten. En de vrijwilligers genieten mee. Wat fijn om zoiets op ons dorp te hebben.
 
Op dit moment hebben we echter één probleem! Enkele deelnemers zijn slecht ter 
been en kunnen moeilijk komen. Wij zijn op zoek naar iemand, die eventueel tegen 
een kleine vergoeding enkele deelnemers wil halen en brengen. Eén van de kokers 
heeft dit gedaan, maar koken en auto rijden is niet te combineren. Vandaar onze 
oproep ‘Wie zou de eettafel hiermee willen helpen?’

Neem contact op met Alberty van Bommel (0642431244) of Jetty van Lith 
(0611227145). Voor € 12.50 heeft u een 3 gangen maaltijd met consumptie en 2x 
koffie of thee met iets lekkers. Met dieetwensen wordt rekening gehouden. 

De volgende bijeenkomsten zijn op 15-6, 20-7 en 17-8 van 11.00-14.00 uur.

Restaurette Kom d’r In



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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We kunnen terugkijken op een actief voorjaar! Natuurlijk zijn we gestart met ons eigen 
‘Sprokkeltoernooi’, het eerste open toernooi van het jaar in de regio. We hadden weer 
een goede bezetting; helaas door Corona wel een aantal wedstrijden die niet door 
konden gaan, maar we kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi! 

Verder hadden we weer veel deelnemers in de competitie. Op woensdagavond, 
vrijdagavond, zaterdag en zondag zijn onze leden actief. Deze keer helaas geen 
kampioenen, maar wel mooie wedstrijden! Inmiddels zijn de inschrijvingen voor het 
najaar ook weer binnen en hebben we weer een volle bezetting op vrijdag, zaterdag en 
zondag. 

Voor de jeugd zijn we gestart met “Maak Kennis Met Tennis” en leuk om te zien dat 
inmiddels toch al weer zo’n 10 kinderen de weg naar het tennisveld hebben gevonden. 
Op dinsdag en donderdag wordt getraind met Ashley, die de kinderen vol enthousiasme 
de techniek bij brengt. Op 6 juli kunnen ze hun eerste vaardigheden laten zien, want dan 
spelen we onderlinge wedstrijdjes. Vanaf half 4 tot half 6 is iedereen welkom om deze 
kinderen te komen aanmoedigen! We sluiten af met wat lekkers om na de zomer weer 
met de lessen te kunnen starten! 

Als vereniging blijven we op zoek naar vrijwilligers om de vereniging actief te houden. 
Want ondanks dat we een vereniging zijn met circa 140 leden, komen veel taken 
nog terecht op dezelfde schouders. In het bestuur hebben we 2 vacatures. Onze 
tennisvereniging verdient een voltallig, actief bestuur. Lijkt het jou leuk om mee werken 
aan de toekomst van onze vereniging of wil je wellicht wat ervaring opdoen in een 
bestuursfunctie dan is dit jouw kans! We hebben een leuke club en een bestuur van 5 
mensen, vergaderen één keer per maand en iedereen in het bestuur heeft een apart 
aandachtsveld. Ben je geïnteresseerd, laat het weten via secr@tvophemert.nl

Wat staat er op het programma?
Via KNLTB Match app mee te doen aan de multi-club flexcompetitie. Een competitievorm 
zonder invloed op de rating, samen met Varik/Heesselt en Haaften. In het weekend van 
8, 9 en 10 juli organiseren TV Ophemert en Tennisvereniging Varik-Heesselt weer de 
Kraaien-Varkens-Ossencup. Een lokale derby waarbij gestreden wordt om de eer van de 
vereniging en we sluiten weer af met een gezellig barbecue in Varik/Heesselt. 
Verder is het toernooiseizoen nu echt geopend en organiseren veel verenigingen in de 
buurt open toernooien waar je als lid van de tennisvereniging kunt inschrijven. 

 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! Meer informatie? Mail naar secr@tvophemert.nl. 
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Zin om ‘zen’ te worden? En ben je nieuwsgierig om te ontdekken hoe je tegen 
jouw eigen werkelijkheid aankijkt? Kom dan naar de wandel- en tekensessie in de 
Uiterwaarden op 14 augustus. We gaan in stilte wandelen en zien tekenen (meditatief 
tekenen), met potlood en papier. 

Datum:  zondag 14 augustus
Tijd:   10-11.30u
Startlocatie: Dijkhuis Ophemert
Kosten:  € 7,50

Lijkt je dit leuk? Geef je op bij Sasja Ras via: sasja@so-suleika.nl of per whatsapp: 06-
48490034. Maximale aantal deelnemers is 8. Ik zorg voor de tekenmaterialen. Neem je 
wandelschoenen mee! 

Hopelijk tot dan. 
Sasja
Voor meer informatie over wat ik voor je kan betekenen: www.so-suleika.nl.

Zen worden in de natuur
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VV Ophemert wordt net als het merendeel van de Nederlandse voetbal-
verenigingen draaiende gehouden door vrijwilligers. Sommige van die
vrijwilligers hebben de afgelopen jaren veel van hun vrije tijd aan de 
voetbalvereniging gegeven. In de loop van de tijd zijn er mensen die stoppen met dat 
vrijwilligerswerk. Om te zorgen dat de voetbalvereniging actief kan blijven in het dorp 
en een gezonde en sportieve vrijetijdsbesteding voor met name de jeugd in het dorp 
kan blijven bieden, zijn er steeds weer nieuwe vrijwilligers nodig.
Wij zijn daarom dringend op zoek naar de volgende vrijwilligers. Dat hoeft echt niet 
elke week. Je kan zelf opgeven hoe vaak je wil helpen: 1x per week, 1x in de 2 weken of 
1x per maand, we zijn ontzettend blij met iedere vorm van hulp. Aanmelden kan via een 
mail naar info@vvophemert.nl (en kan ook als je geen lid bent maar ons wel wil helpen).

Wij zoeken:
- Trainers voor de JO13. 
- Assistent trainers voor de JO7 & JO11.
- Scheidrechters: fluit eens een keer een 
wedstrijd. Veel kennis is echt niet nodig. 
- Kantine hulp; draai een keer mee achter de bar. 
We hebben een leuk en gezellig team, maar hulp is van harte welkom.
- Sponsoren: heb je een eigen bedrijf of werk je voor een werkgever. Vraag je werkgever 
eens of hij/ zij een bord of tenuewil sponsoren. Voor het bedrijf is het vaak een 
aftrekpost. Voor ons een welkome aanvulling! Voor meer informatie stuur een mail naar 
info@vvophemert.nl.

Kampioen
Na 15 overwinningen, 2 gelijk spelen en 2x verlies is zondag 15 mei het tweede thuis 
kampioen in hun klasse geworden! Het team moest deze middag tegen Theole nog 
flink hun best doen. In de laatste minuut werd het winnende goal gemaakt, waarna de 
2-1 winst binnen was en het kampioensfeest flink gevierd kon worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.V.OPHEMERT
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Pupil van de week
Ook dit seizoen hebben we bij de thuiswedstrijden van het eerste, een pupil van de 
week. De pupil van de week doet mee met de warming up en mag de aftrap doen. 

                                   1 mei Mats   8 mei Djessen

 
  22 mei Djay   6 juni Jesse

Nieuwe sponsoren
Hygion Healthcare is sponsor geworden van het eerste en tweede van VVO. Zondag 8 
mei was de officiele overhandiging. 

 

V.V.OPHEMERT - vervolg -
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Het eerste heeft nieuwe inloopshirts in ontvangst mogen nemen. De inloopshirts zijn 
gesponsord door EDU Elektro & Installatietechniek uit Wadenoijen en Van Houselt 
Techniek uit Ophemert.

 

Van Alphen-Wijers Fruit uit Ophemert heeft 4 
nieuwe doelen voor de jeugd gesponsord. De 
oude waren echt aan vervanging toe, we zijn 
hier ontzettend blij mee!
We zijn als vereniging ontzettend trots en 
blij met deze nieuwe sponsoren, nogmaals 
bedankt voor het vertrouwen en de 
samenwerking!

Blankers Jeugdtoernooi
Zaterdag 28 mei is het Blankers 
Jeugdtoernooi voor JO7 & JO8 teams 
georganiseerd. Het was een enorm succes en 
is voor herhaling vatbaar.
 
35+ herenteam
Voor het seizoen 2022/ 2023 willen we een 35+ herenteam opstarten. Dit team speelt 
7x7 op vrijdagavond. Onze damesteams (18+ & 35+) kunnen ook wel wat versterking 
gebruiken. Ook zij spelen 7x7 op vrijdagavond.

Heb je zin om bij deze (of bij een van onze andere teams vanaf 4 jaar) te komen 
voetballen, stuur dan een berichtje naar info@vvophemert.nl of neem contact op met 
Henk via 06-44648778.

Seizoen afsluiting jeugd
Het weekend van 18 juni was de afsluiting van het seizoen voor onze jeugdspelers. 
Het was een erg leuk weekend waarin is gezwommen, gelachen, film gekeken, in een 
tent op de middenstip geslapen en vooral heel veel gevoetbald! Het was wederom een 
groot succes!

V.V.OPHEMERT - vervolg -





- 33 -

Groot onderhoud van de velden
Maandag 20 juni start het grote onderhoud. Dit betekent dat veld 1 o.a. opnieuw 
ingezaaid worden, veld 2 is ondertussen klaar en opnieuw ingezaaid. Door middel van 
een lint om het veld zal aangegeven worden dat beide velden NIET belopen, laat staan 
bespeeld, mogen worden. 

RaboClubSupport 
Ook dit jaar doet VVO mee met de RaboClubSupport actie. Jij bepaalt met jouw stem 
welke club of stichting een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is 
geld waard!

Van maandag 5 t/m dinsdag 27 september kan je jouw stem uitbrengen in de Rabo app 
of online.

Agenda
Vanaf maandag 20 juni: Zomerstop/ groot onderhoud aan de velden.
Maandag 5 t/m dinsdag 27 september: Stemmen op VVOphemert via 
RaboClubSupport.

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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Het is alweer bijna zomer. We mogen weer genieten van mooi weer, het zonnetje schijnt 
lekker, en de dagen worden langer. Maar ook hebben we zorgen, om de oorlog in de 
Oekraïne, maar ook op andere plaatsen in de wereld. En misschien wel in uw eigen 
kring. Ziekte, zorg en verdriet kennen we immers allemaal. Vanaf deze plaats willen we 
een ieder een fijne zomer wensen, en kracht en sterkte waar u dat nodig heeft. Weet 
u bent niet alleen, en voelt u dat wel zo, dan kunt u altijd contact opnemen met ons 
pastoraal team, of onze dominee. Voor een gesprek of een ontmoeting. 

Pinksteren
Tijdens de Pinkster viering maken onze kinderen de overstap van de zondagschool 
naar de tienergroep. Afscheid van de basisschool, op naar de middelbare school. Wat 
hadden we een fijne Pinksterviering. Giel stapte deze dienst over en nam ons als Giel 
de Verteller mee in het Pinksterverhaal en deed Bibliodrama met ons. Wat hebben we 
genoten! En wat konden we veel Pinksterwoorden vormen van de letterblokken die 
de Zondagschool had gemaakt, zoals liefde, Jezus, God, liefdevol en warmtevol! Ja, er 
waaide een bijzondere wind door onze kerk!

Gesprekskring
Elke tweede dinsdag van de maand hebben we onze maandelijkse gesprekskring, 
de 40/50 kring: 10 vrouwen, veertigers en vijftigers. Zulke fijne avonden! Heb je ook 
behoefte om met anderen over het leven en je geloof te praten, zeker welkom. We 
starten dan om 20.00uur in de torenhof, zijingang. 

Kasteeldienst
Na twee jaar coronastilte mocht het 
weer en de leden van de protestantse 
kerken in Ophemert, Varik en Heesselt 
en de katholieke kerk in Varik waren 
dan ook massaal naar het kasteelplein 
gekomen. Voor wat de eerste 
oecumenische kasteeldienst werd, 
de katholieken doen nu ook mee, en 
misschien wel de laatste.
„Heel jammer dat jullie ons gaan 
verlaten”, zei ze. Er wordt gezocht naar 
mensen die het kasteel en koetshuis 
nu verder gaan bewonen (morgen staat er een groot interview met de baron en 
barones in deze krant). De dienst werd geleid door de dominees Henrico ter Beek en 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Evelyne Swinkels en door Janneke Kamp. 
 
Ze lieten er geen twijfel over bestaan de traditie graag te willen doorzetten. Swinkels: 
„Of het hier kan weten we niet, maar anders gaan we zeker op zoek naar een andere 
prachtlocatie. Dit is zo’n mooie en populaire traditie aan het worden, dat willen we 
blijven koesteren. Dit spreekt jong en oud aan, ook
mensen die we niet altijd in onze kerken zien.”
Burgemeester Servaas Stoop was ook aanwezig: „Een mooie ervaring, vanwege corona 
was deze dienst mij onbekend. Mooi om op deze manier ook dit onderdeel van het 
brede kerkelijk spectrum in West Betuwe te leren kennen. En het voorziet in een grote 
behoefte.”
Ook voor muziekliefhebbers was het genieten met de harmonie Euphonia en het 
katholieke kerkkoor van de Petrus en Pauluskerk. Muzikaal stond het allemaal onder 
leiding van de vermaarde Ophemertse pianist Bert van de Brink, die nu de accordeon 
bespeelde, en Jaap Stam.

Roosevelthuis,
Ook dit jaar wordt er door de commissie diaconale vakantieweek
“West Betuwe” in het zorghotel, paviljoen Roosevelt te Doorn georganiseerd en wel van 
Zaterdag 1 Oktober t/m 8 Oktober 2022
Wilt u er weekje tussenuit en dat gaat niet meer alleen, u hebt hulp nodig laat het even 
weten en geniet van een week vakantie. Deze week wordt geheel verzorgd met leuke 
uitstapjes en gezellige avonden.
De kosten zijn €795,00 per persoon en €695,00 per persoon als u een 2 persoons kamer 
wilt delen.
Wilt u graag mee en u heeft de financieel middelen niet laat het ook weten, dan kan de 
diaconie misschien een steentje bijdragen. Daar is altijd over te praten.
Voor informatie of opgave: Maaike Timmer tel. 0344-661598 

Startzondag
Op zondag 4 september beginnen we met de startzondag. Het jaarthema voor 2022-
2023 is: ‘Aan tafel!’ Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden 
ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen 
het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar 
met andere oren horen en met andere ogen zien. U bent allen welkom om deze dienst 
mee te vieren. We zijn nog druk bezig met de invulling van deze dienst. Meer informatie 
volgt nog. 
 
Aan tafel! 
Van onze dominee, Evelijne Swinkels- Braaksma

Als theoloog/predikant maak ik momenteel 
deel uit van het Nationaal Comité Stilstaan 
bij Corona, dat zich bezighoudt met de 
voorbereiding, organisatie en uitvoering van 
een nationaal moment, waarin we stilstaan bij 
de impact die Corona heeft gehad op onze

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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samenleving en alle mensen. Dit zal zijn op 23, 24 en 25 september. Er zijn dan 
verschillende lokale en regionale activiteiten, gericht op herdenken, delen, verbinden 
en vooruitkijken, eindigend op zondag op een centrale plek: een mooi festivalterrein 
ergens in het land. Alles zal te volgen zijn op tv. Op de zondagochtend zal er een 
interreligieuze viering zijn. Het thema van deze viering zal zijn ‘Aan tafel’, een in 
alle tradities en culturen zo betekenisvol ritueel en ook zo door mensen gemist 
in Coronatijd. Samen met mensen van allerlei religies, levensbeschouwingen, 
achtergronden maken we met elkaar een nieuw begin in een ‘Corona-brunch’. Er 
is muziek, verhalen en rituelen en er zijn voordrachten tijdens de maaltijd die een 
bezinnend karakter hebben.
Wordt vervolgd!

Open Monumentendag 2022
Zaterdag 10 september (van 10.00 – 16.00 uur) & zondag 11 september (van 12.00 - 
16.00 uur) is de Sint Maartenskerk geopend in het kader van de Open Monumentendag 
2022. We nodigen u van harte uit om de Kerk, koor en toren op eigen gelegenheid te 
komen bezichtigen.Bezichtig de oude graven in en rond de kerk. De rouwborden in 
de kerk zijn honderden jaren oud, daaraan kan je zien welke notabele mensen destijds 
in Ophemert en Zennewijnen woonden. Ook dit jaar zal er weer een boekenmarkt 
plaatsvinden in de koor van de kerk.Neem gerust een kijkje en koop een fijn leesboek.
Vergeet vooral niet de toren (op eigen risico) te beklimmen waar u eenmaal boven kunt
genieten van het prachtige uitzicht over Ophemert en Zennewijnen, Tiel, de Waal, 
Betuwe en het land van Maas en Waal. Eenmaal weer op de begane grond, kunt u onder 
het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers (tegen een kleine vergoeding) 
en limonade voor de kinderen, uitrusten. Dit alles omlijst met orgelmuziek van het meer 
dan 200 jaar oude orgel dat onze kerk rijk is De toegang is gratis, echter een bijdrage 
in de onkosten stellen we zeer op prijs. Uw donatie kunt u achter laten in de bus bij de 
uitgang.
U bent van harte welkom!

Muziek met ontmoeting najaar 2022
Met enthousiasme kunnen we u informeren dat zondagmiddag 13 november Muziek
met ontmoeting plaats zal vinden. De muzikanten die het najaar van 2021 mee
zouden werken, hebben voor dit concert toegezegd, waar we uitermate blij mee zijn.
Meer informatie volgt.

Koffiemomenten
Op de koffie bij de dominee

Niet het praten, de verhalen,
mooi geschreven poëzie,
niet het steeds opnieuw herhalen
van een oude melodie,

niet de woorden die hier klinken
alles wat men roept en vindt,
maar de thee die we graag drinken: 
sterrenmix, maroccan mint

Sint Maartenskerk 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 2022 is: 28 augustus 2022 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

en de koffie die we maken
zo geborgen zo intiem,
zachte ogen ook, die raken
meer dan elk gesprek misschien.

(uit: Honderdmaal een nieuwe dag, Evelijne Swinkels-Braaksma)
 
Elke woensdag ochtend staan de koffie, de thee en de koekjes weer klaar en ben je 
welkom om even bij de dominee binnen te lopen. Graag wil ze er voor de leden, maar 
ook voor anderen, zijn, als predikant, als gesprekspartner, als luisterend oor. Er is in deze 
tijd veel behoefte, om ervaringen en verhalen te delen. Om troost te vinden, nabijheid. 
Van 10.00uur tot 12.30 uur. Torenhof, zijingang 

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-



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



        ____________ 

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 


