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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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 Voor het eerst

Vorig jaar schreef ik op deze plek over onze bijzondere 
reis naar Nieuw-Zeeland. Over dat ik daar als kind op een 
schapenfarm heb gewoond. En dat dat zoveel indruk 
heeft gemaakt op mij, en nu blijkt ook op onze hele 
familie, dat wij mogelijk daardoor hierheen zijn komen 
verhuizen. 
Afgelopen mei ontvingen we een mail van James, de 
schapenboer uit Nieuw-Zeeland. Hij was van plan om 
naar Europa te komen en of we elkaar dan ergens konden 
treffen. We boden hem een slaapplek aan en hij kwam in 
augustus. Voor het eerst was hij in Nederland en dan wel 
in ons prachtige Rivierengebied. Wat was het leuk en
bijzonder om hem hier rond te leiden. Hij vond de dijk toch zo’n geweldig 
landschapselement. Dat je zo boven het omringende landschap kunt wandelen en 
om je heen kunt kijken is echt uniek te noemen. Wij zeiden daar natuurlijk geen nee 
tegen. Maar juist door iemands ogen mee te mogen kijken als ben je hier voor het 
eerst, zie je weer hoe speciaal het is. 

We namen hem mee naar de Heesseltse uiterwaarden om daar een stukje te 
wandelen. Het is nog allemaal erg nieuw aangelegd daar, maar het is evengoed 
indrukwekkend. “A cup of tea” met zelfgebakken taart in de theetuin Riverlounge 
vindt ook hij geweldig. Vanuit je stoel heb je uitzicht over de bocht in de Waal en de 
daarin varende grote schepen. Dat is een fenomeen waar James zich enthousiast 
over verbaast. De rivieren in Nieuw-Zeeland zijn veel natuurlijker met hoog en te laag 
water, zich splitsend en weer samenstromend. Daar is geen scheepvaart in mogelijk.
We namen hem mee naar onze favoriete kersenboomgaard in Varik. Ik had verteld 
over de droogte en hoe er vanaf de Waal via de Linge toch water in de sloten wordt 
gelaten. Meteen had hij een gesprek met de eigenares die vloeiend overstapte op 
Engels om hem de bedrijfsvoering uit te leggen. “Hoe was het toch mogelijk dat ze 
zulke lekkere grote kersen vol smaak tot op de pit konden laten groeien?”

De volgende dag lieten we hem - zoveel mogelijk over dijken rijdend - ook de 
overzijde van de Waal en de Maas zien. Hij genoot zo zichtbaar en was blij dat we 
hem niet naar de Randstad hadden genomen. In Rossum moesten we wachten 
op een lange stoet mensen die net van de begraafplaats kwamen. Nu was er de 
verbazing over hoe informeel gekleed mensen erbij liepen. Dat vonden wij erg 
grappig, omdat wij toen met de kerst in Nieuw-Zeeland waren. Er was nauwelijks een 
restaurant open en de Kiwi’s zoals ze zichzelf noemen, waren in korte broeken, een 
T-shirt op slippers gekleed. Dat vonden wij wel erg weinig feestelijk. 
Mosselen etend aan de overzijde van de Waal, uitkijkend over de rivier, spraken we 
over de gevolgen van klimaatverandering hier en daar, en over welke maatregelen 
hier worden genomen en overwogen. Daaruit bleek hoe het onderwerp downunder 
net zo goed leeft als hier. Ineens heb je het niet meer over verschillen, maar over een 
groots thema dat iedere wereldburger aangaat. 
Kortom: het was een erg bijzonder bezoek van iemand die hier voor het eerst kwam. 
Ook bijzonder vond ik dat een anonieme dorpsgenoot deze plek vulde in het vorige 
krantje. Dank daarvoor!

Een hele goede einde-zomer-tijd gewenst,  Kniertje.

Belevenissen van een dorpsgenoot 
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Het is nu begin september en de zomer loopt op zijn einde. 
Het gewone leven vangt weer aan. De kinderen gaan weer naar school 
en de verenigingen starten met hun winterprogramma, alles komt in 
zijn gewone ritme. De temperatuur is nog prima, we kunnen nog even genieten van 
de nazomer. Toch kunnen we buiten al goed zien dat de herfst in aantocht is: 
De boeren zijn volop aan het oogsten, het koren is al gemaaid, de kersen en pruimen 
zijn af en de appelpluk is begonnen. Hoog tijd om de SOOS ook weer te beginnen. 
Het programmaboekje is verspreid, alles is voorbereid dus starten maar! Wij hebben 
er zin in en hopelijk u ook!!

Wat we gaan doen:   

Woensdag 4 september 2019, aanvang 14.30 uur, Campingpark Zennewijnen.                                                        
We beginnen het seizoen met een bezoek aan Campingpark Zennewijnen. Ton en 
Jeanette Coenraads praten ons bij over de camping. (Ons laatste bezoek was 13 jaar 
geleden.) U kunt rustig rondkijken of op het gezellige terras gaan zitten, alle twee 
mag natuurlijk ook. We sluiten de middag af met brood uit het vuistje. 
Om 17.00 uur gaan we huiswaarts.

Woensdag 2 oktober 2019, 14.30 uur in de Torenhof.  Rozen verwelken, schepen 
vergaan. In de Torenhof ontvangen we de heer Jan Bark met het programma 
Rozen verwelken, schepen vergaan. Jan Bark vertelt ons over de geschiedenis van 
het Album Amicorum, de voorloper van  het Poesiealbum, het Scrabe-album en 
romantische uitklapkaarten. Wilt u deze middag uw oude poëziealbum meebrengen 
en/of die van uw kinderen en kleinkinderen?  Dan kan daar ook uit voorgedragen 
worden.

Op woensdag 6 november 2019 organiseren we een gezellige  muzikale middag.                          
Hierover later meer.

Voor informatie over deze middagen kunt u bellen met Evie de Bie tel. 651266, of 
Bertha van Lith    tel. 652539 of met onze voorzitter Riet van Meeteren tel. 652003. 

Voor de dames en/of heren die slecht ter been zijn, geen vervoer kunnen regelen 
en toch graag  naar de Soos in de Torenhof willen komen: ophalen en thuisbrengen 
is mogelijk. Belt u dan ook naar Evie, Bertha , of Riet, de telefoonnummers staan 
hierboven aangegeven.

Wij wensen u nog veel zonnige dagen en we zien u graag op de camping of later in 
de Torenhof.

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

60+ SOOS OPHEMERT
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Hittegolf / Vervolg 
Dezelfde tekst als in mijn vorige NOSTALGIE is “aan de orde”
Het is in augustus OOK weer behoorlijk heet geworden 
En is er inderdaad een tweede hittegolf geweest,
Vooral voor ons ouderen WEER géén “feest” !
Maar als er dan na zo’n hete periode eindelijk regen wordt voorspeld,
wordt dat blijkbaar ook aan de kikkers “verteld”.
Ik vind het leuk als die bij en in het water zitten te “zingen”,
maar niet als ze door de keuken en kamer willen springen .
Om de koelte binnen te laten zet je natuurlijk de deur graag open 
en dan komen ze over de drempel naar binnen gekropen.
Mooie grote groene met gele strepen zitten vaak in de bloembakken ,
dat mag gerust , daar hoef je ze ook niet uit te pakken,
maar in de keuken en kamer horen ze nu eenmaal niet 
dus dan ben ik blij dat ik ze gauw genoeg zie.
Die kleine mini-mini springertjes zijn ook best heel snel 
maar gelukkig zie ik ze dan toch wel
om ze op te plakken en weer buiten te zetten ,
want ik moet ze natuurlijk wel beletten 
om onder de kasten te kruipen of in donkere hoeken,
daar hebben ze nu eenmaal niets te zoeken.
Maar ik zie kikkers en padden liever dan spinnen,
die komen echter inmiddels ook al naar binnen .
In de herfst gaan die ook weer mooie webben weven 
en hele kleintjes gaan aan “herfstdraden zweven”.
Dat mag van mij allemaal lekker buiten gebeuren,
ik verheug mij overigens wel altijd op de mooie herfstkleuren !
Daar kan ik elk jaar opnieuw met veel plezier naar kijken ,
omdat er hier in de buurt zo veel verschillende bomen prijken 
met hun goudgele , roestbruine , roodbonte bladeren-tooi.
Ja ook in de herfst is de natuur steeds weer fantastisch mooi! 

Ik wens jullie allen ook een kleurrijke herfst-tijd toe. 
Hartelijke groeten ,
Editha v.d. Bergh-Hörmann + Hi 5 Pansjo 

               

               

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Badminton zoekt leden

Wist U dat er eenmaal per maand een instructeur aanwezig is om de fijne 
kneepjes van het badminton te laten zien. De andere weken wordt er 
onderling gespeeld.
Lijkt het je leuk om een keer uit te proberen of badminton ook iets voor jou 
is kom dan op maandag avond van 19.30 tot 20.30 naar de gymzaal in Huis 
Ophemert. De eerste 3 keer mag je gratis uit proberen. 
Hierna bedraagt de deelname €65,00 per half jaar.

In juni is de uitvoering van de streetdance geweest. Dit was een groot succes. 
Alle meiden hebben geweldige dansen laten zien. Na afloop was er een verloting wij willen 
Ton Elektro bedanken voor het beschikbaar stellen van een aantal prijzen.

Ben je ouder dan 4 jaar en wil je ook streetdancen kom dan op vrijdagmiddag naar de gymzaal 
in Huis Ophemert. De eerste 3 keer mag je gratis proberen of het leuk is. Hierna bedraagt de 
deelname €65,00 per half jaar.

Lestijden: 
Maandag 19.30 – 20.30 Badminton
Let op lestijden tijdelijk gewijzigd
Vrijdag 16.00 – 17.00 Streetdance (D-Dream) 
17.00 – 18.00 Streetdance (A-Wish) 
18.00– 19.00 Streetdance (B-great)

Penningmeester: Karin Tjonk telefoon: 605759 
Secretaris Erna Wachtmeester 

         A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)

Beste dorpsgenoten,     

Met pijn in mijn hart gaan wij jullie vertellen dat wij gaan stoppen met het Kulturhus. Dit jaar maken 
wij nog vol en dan is het voor ons afgelopen. 
In de 1,5 jaar dat wij het nu doe zien we een groei van activiteiten. Steeds meer mensen weten het te 
vinden, en dat is natuurlijk positief. Dat betekend dat het steeds drukker wordt en er meer werk-
zaamheden moeten worden gedaan. Dat is niet alleen het zichtbare, maar ook achter de schermen 
moet er veel gedaan worden. Het word ons allemaal te druk, in combinatie met thuis en werk.
Wij hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan (en dat doen we nog steeds). We zijn iedereen 
dankbaar die het vertrouwen in ons hadden, en ons de kans hebben gegeven om dat te laten zien.
Wij hopen oprecht dat er een leuke opvolger komt, en door gaat met wat wij hebben opgebouwd.
Mocht er iemand interesse hebben, of weet je iemand, laat het ons dan weten.

Groeten John en Ira
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Ophemert. De eerste 3 keer mag je gratis uit proberen. 
Hierna bedraagt de deelname €65,00 per half jaar.

In juni is de uitvoering van de streetdance geweest. Dit was een groot succes. 
Alle meiden hebben geweldige dansen laten zien. Na afloop was er een verloting wij willen 
Ton Elektro bedanken voor het beschikbaar stellen van een aantal prijzen.

Ben je ouder dan 4 jaar en wil je ook streetdancen kom dan op vrijdagmiddag naar de gymzaal 
in Huis Ophemert. De eerste 3 keer mag je gratis proberen of het leuk is. Hierna bedraagt de 
deelname €65,00 per half jaar.

Lestijden: 
Maandag 19.30 – 20.30 Badminton
Let op lestijden tijdelijk gewijzigd
Vrijdag 16.00 – 17.00 Streetdance (D-Dream) 
17.00 – 18.00 Streetdance (A-Wish) 
18.00– 19.00 Streetdance (B-great)

Penningmeester: Karin Tjonk telefoon: 605759 
Secretaris Erna Wachtmeester 

         A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)

Beste dorpsgenoten,     

Met pijn in mijn hart gaan wij jullie vertellen dat wij gaan stoppen met het Kulturhus. Dit jaar maken 
wij nog vol en dan is het voor ons afgelopen. 
In de 1,5 jaar dat wij het nu doe zien we een groei van activiteiten. Steeds meer mensen weten het te 
vinden, en dat is natuurlijk positief. Dat betekend dat het steeds drukker wordt en er meer werk-
zaamheden moeten worden gedaan. Dat is niet alleen het zichtbare, maar ook achter de schermen 
moet er veel gedaan worden. Het word ons allemaal te druk, in combinatie met thuis en werk.
Wij hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan (en dat doen we nog steeds). We zijn iedereen 
dankbaar die het vertrouwen in ons hadden, en ons de kans hebben gegeven om dat te laten zien.
Wij hopen oprecht dat er een leuke opvolger komt, en door gaat met wat wij hebben opgebouwd.
Mocht er iemand interesse hebben, of weet je iemand, laat het ons dan weten.

Groeten John en Ira
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Alweer bijna september, de herfstmaand

Wat was het soms warm, heet zelfs, records sneuvelden,
 de bloemen en planten vroegen steeds om extra water anders hadden ze geen zin meer om voor 
ons te bloeien.

Wij van Vrouwen van Nu hebben onze eerste afdelingsavond er alweer 
opzitten, die was op maandag 26 augustus, ditmaal in het Kulturhus, en
mensen van de Wereldwinkel Tiel (Marianne en ons eigen lid Willemien) 
namen ons mee in het ontstaan , geschiedenis en werkwijze van de 
wereldwinkels. Wereldwinkels werken volgens het FairTradeprincipe 
waarbij de producenten in de ontwikkelingslanden een eerlijke prijs 
voor hun producten krijgen (koffie, thee, cacao) o.a. de hagelslag is 
erg lekker! Ook in de supermarken zijn al veel Fair tradeproducten 
te koop.  Leuke cadeautjes, zoals de mooie handgemaakte kralen uit 
Kenia, de Kazurikralen van keramiek. Er  zijn 1001 producten. De inkoop 
wordt gedaan in Culemborg en elke wereldwinkel is vrij om de producten in te kopen die men wil, 
vandaar dat elke wereldwinkel een eigen assortiment heeft. Wereldwinkels werken met vrijwilligers. 
In Tiel is de wereldwinkel te vinden in de Weerstraat, waar vroeger de winkel van  Lebbink was.

Onze volgende avond is op maandag 30 september, deze avond komt vrouwenvereniging 
Maranatha bij ons op bezoek, we hopen te gaan genieten van Nico de Haan, bekend van 
verscheidene tv-programma’s en van de Baardmannetjes.

Dan gaan we naar woensdag 30 oktober, dit wordt een avond waarin theatergroepUT RAAKT 
ons met het toneelstuk  Samen dwalen geeft richting meeneemt in de wereld van dementie, het 
verdriet en de machteloosheid maar  hoe er toch ook nog veel waardevolle momenten kunnen zijn.  

Ook in de provincie is er het een en ander te doen, donderdag 29 augustus zijn een aantal 
leden naar het CODA museum in Apeldoorn geweest waar de expositie PAPERART te zien is, 
papierkunstwerk in allerlei vormen.
Onder leiding van een gids is een mooie wandering door de stad Apeldoorn gemaakt.  
En dan op 5 oktober is het feest voor alle leden in Gelderland: dan viert Vrouwen van Nu haar 80- 
jarig bestaan op Papendal in Arnhem.

Meer weten over Vrouwen van Nu en ons programma?

Info bij Lien, Jenny, Thea, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert
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Te koop: 

Ophemert, Aeneas Mackaylaan 6 

Vrijstaande, comfortabel en hoogwaardig geïsoleerde woning met 16 zonnepanelen 
(nieuw termijnbedrag energienota € 47,-- per maand), grote achtertuin, op goede 
locatie,  indirect grenzend aan agrarisch gebied.
Keuken aan voorzijde en wonen aan achterzijde, met dubbele terrasdeur, 
4 slaapkamers en badkamer op de verdieping, met in steen aangebouwde garage. 
Inhoud circa 450 m3.
Maak bij belangstelling een afspraak.

De woning is van 1996 en zeer geschikt voor jong gezin.
In het dorp Ophemert zijn voorzieningen aanwezig.
Grondoppervlak 400 m2 

Vraagprijs:   €   419.000,-- k.k. 

F.Verburg Makelaardij o.g. en Taxatie en Agrarisch b.v.
Molenstraat 5 4061 AA OPHEMERT
TEL; 0344-662041       www.fverburg.nl   info@fverburg.nl
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Antiek & Curiosa Hal
De Geer 5 in Ophemert (4061RP)

Tel. 06-51497231
Antiek & Curiosa is een leuke, inspirerende vintage/antiek/

brocante Hal. Wij hebben een ruim assortiment van 
Antiek-Curiosa-Industrieel en Brocante

Geopend op zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur 
(en op afspraak) 

Tevens expositie AnsArt
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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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CWF Cycling Ride and Walking For Life 2019, weer een groot succes!

Zondag 25 augustus is voor de vijfde keer de CWF Cycling Ride and 
Walking For Life georganiseerd vanuit het Dijkhuis in Ophemert. 
De tocht wordt gehouden op de laatste zondag in augustus en is 
een begrip geworden in de omgeving, ieder jaar neemt het aantal 
deelnemers nog toe. 

Voor een grote opkomst bij een buitenevenement is mooi weer een voorwaarde, de zon scheen de hele dag 
fanatiek en dat hebben we geweten. In alle vroegte stonden de eerste wielrenners al te popelen om te starten 
en ook de eerste wandelaars waren voor half negen onderweg. Uiteindelijk heeft onze eigen Ophemertse 
burgemeester zo’n 250 deelnemers op weg geholpen. Met verschillende uitgepijlde routes is er voor iedere 
fietser en wandelaar wel een passende afstand te vinden. Bij het rustpunt de Kooise in Acquoy, en na afloop op 
het terras bij het Dijkhuis, was het een gezellig samenzijn. Alles bij elkaar heeft het evenement dit jaar € 3000 
opgebracht dat gedoneerd wordt aan Alp d’HuZes. Dit is een prachtig resultaat waar we dankbaar voor zijn.

Mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen zijn van harte welkom om zich bij ons aan te 
sluiten. Inmiddels zijn we al behoorlijk wat jaren actief en mensen met frisse inzet en ideeën zijn nodig om de 
strijd tegen kanker voort te zetten. Geïnteresseerden kunnen een berichtje achterlaten op onze facebookpagina 
of op onze website.  

www.cwfcyclinteam.nl

Klaverjas Seizoen 2019/2020  
Vrijdag 20 September 2019
Vrijdag 18 Oktober 2019
Vrijdag 15 November 2019 
Vrijdag 13 December 2019
Vrijdag 27 December 2019  (vrij kaarten)
 
Vrijdag 24 Januari 2020
Vrijdag 14 Februari 2020
Vrijdag 20 Maart 2020
Vrijdag 17 April 2020
Vrijdag 15 Mei 2020
Vrijdag 12 Juni 2020   (Finale)

Info:
Petra de Haas 0651560543
activiteitenhoh@gmail.com

CWF Cycling Ride and Walking For Life 2019
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Peuters in Beweging

Sinds september 2018 is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart is Huis Op Hemert. Het 
eerste jaar zit er alweer op! Wat hebben we een goede start gemaakt en heel fijn om te zien dat er 
steeds weer nieuwe peuters starten!

Afsluiting van het seizoen
Op donderdag 11 juli zijn we naar de speeltuin  
in Kapel-Avezaath geweest. Dit was een groot succes. 
Iedereen bracht wat lekkers mee om te picknicken. 
De Peuters hebben het enorm naar hun zin gehad! 

Kom je mee bewegen in het nieuwe seizoen?
Afgelopen seizoen had een goede start met flink wat 
aanwas. Maar doordat de peuters in beweging groep 
tot 4 jaar is, nemen we ook afscheid van kinderen. 
Nieuwe kinderen zijn dus altijd welkom!

Het nieuwe seizoen is van start gegaan op 
donderdag 5 september.
We zijn weer iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) te vinden in de gymzaal van Huis Op Hemert.   
U kunt altijd een gratis proefles komen volgen. 

Nieuwsgierig ? 
• Kom gerust eens langs in onze les 
• Bekijk onze facebook pagina
https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert 

   Thema-les 
   Op donderdag 24 oktober (herfstvakantie) gaan we met de peuters het
   bos in. 
   Op donderdag 5 december staat er een gezellige pietengym op het
   programma. 
   Vindt u het leuk om deze dagen vrijblijvend met uw peuter gezellig mee
   te doen stuur dan een mailtje naar: peutersinbeweging@ziggo.nl 

Starten op een andere dag
Inmiddels hebben we van een aantal ouders  vernomen dat ze graag willen deelnemen aan de 
Peuters in Beweging groep, maar helaas niet kunnen op de donderdagochtend. Daarom willen we 
inventariseren of het mogelijk is om op een andere dag een tweede groep te laten starten. 

Heb je interesse, stuur dan een berichtje naar: peutersinbeweging@ziggo.nlNieuwsgierig ?
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Het zal velen van jullie zijn opgevallen dat de werkzaamheden aan de Kapelstraat de nodige tijd 
kosten. De weg is nog niet klaar, maar gewerkt wordt er niet meer. Een tijdje geleden heb ik een 
aantal vragen aan de wethouder gesteld over hoe het allemaal zit.

De werkzaamheden zijn opgeknipt in twee onderdelen. De eerste stap was het uitvoeren van 
onderhoud/vervangen van nutsvoorzieningen (waterleiding, elektriciteit). Dit is al afgerond door de 
nutsbedrijven zelf. Volgens de planning zou de gemeente in april beginnen met het tweede deel, 
namelijk het vervangen van het riool en herinrichten van de weg (versmalling verwijderen).

Het ging niet zoals gepland. De nutsbedrijven hadden langer nodig omdat er in de planning 
onvoldoende rekening was gehouden met onvoorziene situaties zoals vorst en bodemgesteldheid. 
Ook bleken de ontwerpen en het bestek niet robuust en betrouwbaar genoeg. Deze waren nog 
voorbereid door de AvRi in opdracht van de voormalige gemeente Neerijnen. Toen het dossier op 1 
februari werd overgedragen aan de projectleider van de nieuwe gemeente West Betuwe was het al te 
laat om de plannen aan te passen.

De nutsbedrijven hebben hun werkzaamheden in juni afgerond, twee maanden later dan 
oorspronkelijk gepland. De nieuwe ontwerpen van de gemeente zijn ondertussen af. Momenteel 
is men bezig met het schrijven van een bestek en het voorbereiden van de aanbesteding. Met een 
beetje geluk kan de aannemer dit jaar nog van start gaan, maar waarschijnlijker is dat het januari zal 
worden.

De fouten zijn dus al gemaakt door de AvRi en de gemeente Neerijnen. Het was niet handig om vlak 
voor de fusie een aanbesteding te starten voor een werk in de nieuwe gemeente. Desondanks denk 
ik dat de tegenslagen op een adequate manier zijn verwerkt en dat het nieuwe ontwerp een stuk 
sneller uit te voeren is. Door de geklinkerde sleuven op te hogen zodra ze verzakt zijn probeert de 
gemeente de huidige overlast tegen te gaan.

Alles op het gemeentehuis houd ik goed in de gaten, zeker als het Ophemert en Varik aangaat. Ik 
houd u op de hoogte!

Groeten,
Ralph Boltjes

Hallo Hémerse,
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Beste Hemersen, 

Elke 3e woensdag van de maand is er open eettafel in Huis Ophemert. Een mooie 
gelegenheid om eens bij ons aan te schuiven. Gezellig voor een praatje of om 
nieuwe mensen te leren kennen. We hebben een gezellige locatie en het eten smaakt 
voortreffelijk. Je kunt er een spelletje doen of gewoon wat kletsen met je dorpsgenoten. 
Om 11 uur beginnen we met een kopje koffie of thee. Daarna een glaasje wijn of frisdrank 
en rond 12 uur staat er een heerlijk 3-gangen diner klaar, dat afgesloten wordt met een 
kopje thee of koffie. U kunt van dit alles genieten voor € 12,50. 

De ene keer is het Hollandse pot, een andere keer nasi, maar elke keer iets anders. 
Uiteraard kan er rekening gehouden worden met 
diëten of allergieën als dit van te voren bij de kok 
wordt gemeld. 

Alle inwoners uit de buurt zijn van harte welkom. 
Wilt u aanschuiven, geef u op de maandag 
voorafgaande aan de eettafel door te bellen 
naar 0344-651875 of 0418-651427, voor 12 uur.

U bent van harte welkom! 

ZANGDIENST IN DE ST.MAARTENSKERK OPHEMERT.

Op zondag 20 oktober a.s. wil het Ned. Herv. kerkkoor uit Buurmalsen de mede 
werking
verlenen. Diverse korenleden komen uit  onze gemeente.
Die morgen gaat Ds. Fonteijn uit Culemborg voor, jaren lang is hij legerpredikant 
geweest.
 en vele missie in het buitenland gedaan.
De aanvang van de dienst is 10.00 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.
Een ieder is van harte welkom.

Namens de kerkenraad ,  de  korencommissie
Alberty v. Bommel en Tonny Vermeulen.

REsTAuRETTE ‘KOM D’R IN’
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Seizoen 2019/ 2020
Het seizoen is al weer even bezig er wordt druk gevoetbald met dit seizoen 
4 senioren elftallen en 6 jeugdteams. 
Dit seizoen zijn we ook weer van start gegaan met een JO7 team voor de jongste jeugd vanaf 4 jaar. 

Voetbalschool
Zondagochtend 22 september, 20 oktober 
en 10 november organiseert V.V. Ophemert 
een Voetbalschool voor leden en 
niet leden t/m 13 jaar (jongens & meisjes). 
Tijdens de voetbalschool krijg je techniektraining 
en leer je oa. hoe je om te gaan met de bal. 
De voetbalschool staat onder leiding van Andre Verbeek, trainer 1e elftal. Kosten: € 2,50 per training 
p.p., deelname na opgave per mail. 

Grasmat
Dankzij de enorme inzet van ons terreinteam: Hans Helderton, Herman Perlo & John van Voorst zijn 
de velden weer in top conditie gebracht deze zomer. Nogmaals bedankt!

Ons terreinteam is tevens opzoek naar extra mensen m/v die op de maandagmiddagen van ca 
13.30 - 16.00 uur willen helpen met diverse voorkomende 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.

Gezocht
- Voor ons jongste team (JO7) zijn we opzoek naar een trainer die deze enthousiaste jongens en 
meisjes op woensdagavond op een speelse manier wil leren voetballen. 
- Barvrijwilligers kunnen we altijd gebruiken, loop eens binnen in de kantine en vraag naar de mo-

gelijkheden.

Walking football 
In het vorige Hemers Krantje deden we een oproep voor Walking Football. We willen heel graag van 
start maar hebben er nog een paar dames & heren bij nodig. Interesse? Laat het weten per mail: 
info@vvophemert.nl zodat we echt van start kunnen!

Lid worden
Nieuwe leden, jongens/ meisjes, dames/ heren, oud/ jong (vanaf 4 jaar) zijn van harte welkom! Voor 
meer info/ vragen/ aanmelden voor een proeftraining stuur een mail naar. info@vvophemert.nl.

V.V.OPHEMERT
VAN HET BEsTuuR
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V.V.OPHEMERT - VERVOLG -

Agenda
Dinsdag 17 september – Voorronde Pannavoetbal voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 ism. Welzijn 
West Betuwe.
Zaterdag 21 september – Start competitie.
Zondag 22 september – Voetbalschool.
Week 41 – Week van de Scheidsrechter.
Zondag 20 oktober- Voetbalschool.
Zondag 10 november – Voetbalschool.

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Voorzitters  Paul Sterk 06-22514718 & Dirk Boersma 06-22995926
Secretaris Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring Wesley van Oort 06-83993710 
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Social Media: VVOphemert

Speeltuinvereniging ‘t Slingerbos

Speelnieuws

Als drieëntwintig jaar geleden is er een initiatief geweest om een speeltuin te maken in Ophe-
mert. Bijna vier jaar geleden is dit initiatief nieuw leven in geblazen – en nog altijd staat er geen 
speeltuin. De gemeentelijke reorganisatie heeft op de voortgang geen positieve invloed gehad – 
de gemeente West Betuwe komt maar niet over de brug met de toezeggingen.
Dit wil niet zeggen dat het stil is, of rustig voor ons. Achter de schermen zijn wij druk aan het 
touwtrekken met de gemeente over de opzet van de speeltuin. Zoals jullie weten is de burge-
meester van wijlen gemeente Neerijnen teruggekomen op zijn toezegging om de speeltuin op 
Het Slingerbos te laten realiseren. In de gesprekken met de gemeente West Betuwe zijn we ook 
nog druk bezig ons ongenoegen te uiten over deze geforceerde locatiewijziging. 
Lobbyen is een langdurig proces – een proces voor mensen met een lange adem. Onze adem 
is lang genoeg; wij gaan door tot de speeltuin er staat. Wij vragen om jullie geduld. Ambtelijke 
molens malen niet zo snel.

Bestuur Speeltuinvereniging ‘t Slingerbos
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Euphonia
Na een fijne vakantie zijn we weer met repeteren gestart. 
Wegens een droevige gebeurtenis hebben we de eerste repetitie uit respect niet door laten gaan. Hierdoor 
is de open repetitie verplaatst naar de week erna, naar 11 september. We hopen hier een aantal potentiële 
nieuwe leden ontmoet te hebben.

Tevens zal bij het plaatsen van dit stukje onze jaarlijkse barbecue hebben plaatsgevonden. Het zal vast en 
zeker weer gezellig zijn geweest!

Voor de vakantie hadden we nog een aantal leuke activiteiten, namelijk:
• Op 17 mei in Geldermalsen de avondvierdaagse ingehaald, daar was ook veel luisterend publiek, 
altijd fijn dat dit zo gewaardeerd wordt.
• Op 15 juni was de eerste editie van het zomerconcert, we hebben zo’n 100 personen van een 
zomers muzikaal programma kunnen laten genieten. We vonden het ontzettend fijn dat er zoveel mensen 
zijn komen luisteren! Dit is zeker voor herhaling vatbaar!!!
De samenwerking met de Singing Sisters en Vincent van Lent was (weer) erg plezierig. Nogmaals dank 
hiervoor!
• Op 19 juli hebben we de senioren avondvierdaagse in Ophemert ingehaald. Dit was ook erg leuk 
om te doen en het was fijn om te zien dat de senioren verrast waren dat wij voor Huis op Hemert zaten te 
spelen toen zij daar aankwamen!

Voor de resterende maanden van het jaar staan de volgende activiteiten gepland:
• Woensdag 25 september ledenvergadering
• Zaterdag 16 november jaarlijkse uitvoering in Huis op Hemert
• De tweede editie van het winterconcert moet nog definitief worden ingepland, we proberen 
hierin te gaan samenwerken met wat andere verenigingen uit het dorp.

We zijn dus nog een aantal keer te horen en te zien in het dorp. We hopen u ook dan weer te mogen 
ontmoeten!
Mocht u er oren naar hebben om ook zelf (weer) muziek te gaan maken, kom dan gerust eens binnen lopen 
op één van de repetitie-avonden op dinsdag (slagwerk) en/of woensdag (harmonie).
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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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Nieuw vanuit de St. Maartenskerk
GESPREKSGROEP OUDEREN.
In Ophemert en Zennewijnen, hebben we een gespreksgroep, zowel voor Heren als Dames.
Op deze avonden worden diverse onderwerpen behandeld, er wordt samen beslist  welk onderwerp het wordt!
Een ieder die daar belangstelling voor heeft is van harte welkom.

Door het vertrek van  ds. Annemieke de Bruijn - Messelink , heeft mevr. Tunny van Aalst bereid gevonden om 
deze avonden te begeleiden, daar zijn we erg blij!
Er zijn  nu drie avonden vast gelegd, noteer het in Uw agenda:
Woensdag  11   september
Woensdag 9 oktober
Woensdag 13 november

Alle avonden aanvang  20.00 uur.
De eerste avond is Bij Tonny Vermeulen,
Bredestraat 1 in Zennwijnen.

Voor meer informatie, neem dan contact op met
Tonny Vermeulen, tel.  0344  651264.

 GELEGENHEIDSKOOR
Hier in Ophemert, Zennewijnen en omstreken is veel zang talent, daar zijn we  naar  op zoek!
Het gelegenheidskoor wil de medewerking verlenen  op:

.  Zondag 24 november a.s. 10.00 uur
   In  deze dienst worden  de overledenen herdacht van het jaar 2019 van  Ophemert en Zennewijnen.
  En ook alle anderen die ons dierbaar zijn en blijven,  ook als is het jaren geleden, de herinnering blijft.

.  Zondag 1e Kerstdag 25 december aanvang  10.00 uur.
 
Dit alles onder leiding van onze dorpsgenoot  (Sopraan)   Gonnie van Heugten.
De oefenavonden voor de eerste dienst  (24 nov.) zijn dinsdag 12 november en maandag 18 november. 
Oefenen in de St. Maartenskerk.
Aanvang beiden avonden om  19.30 uur.

Voor  1e kerstdag mede werking zijn de datums nog niet bekend!
Kom laat uw stem horen, bij het koor.
Een ieder is van harte welkom.

U kunt zich aan melden om mee te zingen bij:
Alberty van Bommel tel. o6 10051 881 of
Tonny Vermeulen tel. 651264

De korencommissie. 
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Nieuw vanuit de St. Maartenskerk - VERVOLG

ZONDAGMIDDAG “MUZIEK MET ONTMOETING” 
ST MAARTENSKERK OPHEMERT
10 NOVEMBER 2019 - AANVANG 14:30 UUR 

(kerk is open om 14:00 uur) 

THEMA: VIER JAARGETIJDEN

Na een succesvolle eerste editie in 2018, wordt een nieuw 
concert georganiseerd voor inwoners van Betuwe en omstreken. 
Zowel klassieke als populaire muziek komt aan bod. 
We nodigen u uit om te komen genieten van mooie muziek, 
ons gerestaureerde orgel en de prachtige vleugel. 
Het wordt een middag vol met muzikale ontspanning! 

Ook is er een tentoonstelling van schilderstukken van de aquarelclub 
uit Ophemert. 
In de pauze is er koffie en thee met wat lekkers. Na afloop is er 
gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en een hapje.

Toegang: 5 euro incl. koffie en thee; kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Vrijwillige donaties voor drankje & hapje worden op prijs gesteld.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

BEKENDE MUSICI LEVEREN EEN BIJDRAGE, ONDER ANDERE DOOR:

Marjan Fey  Dirigent, pianist, organist
Gonny van Heugten Sopraan 
Bert van den Brink Pianist, organist, fluitist
Aankomend talent

Namens het concertteam, voor meer informatie:
Tonny Vermeulen, 0344 651264 

- 37 -

   BHTC OOGSTDAG 24 AUGUSTUS 2019

Een mooie impressie van een geslaagde dag in ons prachtige dorp Ophemert!
                                           Met dank aan alle vrijwilligers! 
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KWISPELWEI 

Opening Kwispelwei

Omdat we een periode geen krant West Betuwe hebben ontvangen, hebben vele de foto’ van 
de opening gemist die plaatsvond op 22 mei j.l. Daarom pakken we nu na de vakanties de draad 
weer op. De opening was een gezellige beestenboel met mooi weer en hapjes en drankjes. Het 
was druk bezocht. Voor de honden was een goody bag aangeboden door de firma Westrienen uit 
Est.

Naast aanwezige waren er ook genodigde van gemeente West Betuwe. Hetty van Oord en Dikky 
de Bijl die ons hebben bijgestaan van af het prille begin. Onze gebiedswethouder was verhinderd 
maar haar plaats werd over genomen door gebiedswethouder Rutger van Stappershoef die ons 
naambord heeft onthuld. 

Het naambord is ontworpen en eigenhandig gemaakt door onze spontane dorpsgenoot Willian. 
Waar wij erg dankbaar voor zijn. Al snel volgde bord 2 en 3 voor  op de hekken. 

Inmiddels zijn er 2 bankjes en 2 waterbakken. Er zijn al vele contacten ontstaan tussen mens en 
hond uit onze regio. Er zijn zelfs al doggy dates afspraken middels de ap ontstaan.

Het is dus een veld voor en door iedereen. We zijn met z’n allen verantwoordelijk om het veld 
mooi en schoon te houden. 
We hebben opruimplicht, poepzakjes en afvalbakken zijn aanwezig. Het verzoek om honden niet 
te laten graven want anders lopen de viervoeters en de mensen risico op blessures.

Een bezoekje aan de Kwispelwei kan verrassend zijn: zo liggen er plots speelballen, die geschon-
ken zijn, erg aardig! Dank daarvoor.
Ook de reacties van mensen uit omliggende plaatsen zijn positief. Zo zien we op onze FBpagi-
na reacties van mensen die ook moeite willen gaan doen om een hondenspeelveld op te gaan 
zetten. Hoe leuk is dat!! 
Ook troffen we laatst een wat minder leuke verassing! En grote berg paarden poep. Dit is echt te 
veel voor in een poepzakje. 

Wij kijken positief vooruit dat er nog vele gezellige ontmoetingen gaan plaatsvinden. 
U kunt ons volgen op onze FB pagina. En als u meer foto’s wilt zien van de opening kunt u ze daar 
bekijken. 
Tot gauw op de kwispelwei!
Team Kwispelwei
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Deadline kopij voor uitgave 6 van 2019 is: 3 november. 
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 

Waalruiters West
Na de zomerstop zijn we van start gegaan met een vaardigheids- schriktraining voor alle leden. De 
paarden en pony’s vonden het bij aanvang allemaal vrij spannend en een tikkeltje eng, maar aan het 
einde van de training was er veel vooruitgang geboekt. Aansluitend was er een lekkere en gezellige 
pannenkoekenlunch voor alle aanwezige.

Hieronder een kleine impressie van deze ochtend.
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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 


