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‘t Hèmers Krantje:
‘t Hèmers Krantje is een 
informatie bulletin van alle 
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instanties uit Ophemert en
Zennewijnen. Met dank aan
alle adverteerders.
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Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren
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• Middenblad   € 27,50
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Data 2020:
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uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
6e 1 november 18 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.

Fotograaf omslag: Bob de Vries
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3 op een rij

Eerder schreef ik al over deze bijzondere tijd. 2020 is een jaar dat 
velen zich later zullen herinneren en wie weet 2021 ook. Maar 
dat is te ver vooruitlopen op de huidige onzekere tijden. Ben 
jij er al achter wat het met je doet en met je omgeving? Heb je 
grote zorgen of valt dat juist wel mee? Is je wereld eenvoudiger, 
prettiger of juist complexer, zorgelijker geworden? Volg je net 
als wij veel meer het nieuws of heb je je er vanaf gekeerd? Het is 
niet voor ieder hetzelfde zien, horen en lezen we.

De zomerse temperaturen hebben in ieder geval de pijn verzacht voor diegenen 
die anders naar het zuiden trekken om mooi weer te zoeken. Wat een enorm lange 
zomer lijkt nu achter ons te liggen. Maanden buitenleven maakten het voor mij extra 
bijzonder. Naast de aandacht voor de moestuin en kas en het vele watergeven boften 
we ook met een ooievaarsnest met 3 jongen. Door het vele thuiszijn volgden we dag 
na dag het bouwen van het nest, het geklepper, het paren en het broeden. En dan 
op een dag is het zover: duidelijk ander gedrag van het ooievaarspaar. Het kan niet 
anders of de eieren zijn uitgekomen. Pas na weken zien we 3 bolletjes boven de rand 
uitsteken. Dan duurt het nog weer een tijd voordat ze op de rand klimmen als de 
ouders eten aan het halen zijn. Ze beginnen eerst heel voorzichtig met hun vleugels 
te bewegen. Bij andere vogelsoorten is dat niet zo te volgen. Het nestje is dicht of 
op een plek waar je het niet zo kunt zien. Sommige gooien hun jongen er al sneller 
uit. Eens was ik getuige van het uitvliegen van een nest koolmeesjes. Die beslissen 
op een goed moment dat het zover is en daar gaan ze om niet meer terug te keren. 
Zo anders met ooievaars weten we nu we hier wonen. Op een goed moment zijn 
ze zo groot dat ze al vleugels wiekend gaan springen. De eerste keer dat ik het zag, 
dacht ik dat het grote moment van de eerste vlucht op het punt stond aan te breken. 
We bleven kijken en kijken, maar ook dat duurt dan nog weken. De ouders gaan ze 
op een gegeven moment lokken op hoge punten om het nest. Klepperend op een 
dak, schoorsteen, lantaarnpaal of boom roepen ze de jongen. Maar die durven niet 
meteen. Dit jaar waren we er getuige van dat de eerste eindelijk durfde. ’s Ochtends 
had het jong al een grote sprong gemaakt, maar het leek alsof het zo schrok van 
de hoogte dat het zich nog net vastgreep aan de rand van het nest. En dan gaat 
het cirkelend om het nest met de 2 minder waaghalzerige jongen op de uitkijk. Het 
terugkeren op het nest blijkt dan nog een grote uitdaging. Het vliegt te laag onder 
het nest door en veel te hoog erover heen. Even neemt het pauze op een dak in de 
buurt. Weer en weer probeert het goed te mikken. We vragen ons af hoe het mogelijk 
is dat zo’n grote vogel, inmiddels bijna zo groot als een volwassen exemplaar, op 
een naar verhouding kleine landingsbaan, het nest, met daarop nog 2 van die 
grote dat durft. Dan ineens heeft het door dat het zich als een soort inklappend 
parachuutje moet laten zakken. We applaudisseerden zoals sommigen doen bij een 
vliegtuiglanding. Wat knap. De andere 2 volgden in de dagen erna. Dankzij corona 
en het vele thuiszijn hebben we het dit jaar intensief beleefd. Ik ben benieuwd naar 
jouw ervaringen van het kleine dat in deze veel meer thuistijd groot is geworden. 

Met hartelijke groet, blijf goed voor jezelf en de mensen om je heen zorgen, Kniertje.

Belevenissen van een dorpsgenoot 
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Voor de zomervakantie hebben we weer een aantal weken met elkaar kunnen repeteren. 
De slagwerkgroep in het muziekgebouw en de harmonie in de schuur van familie Timmer. 
Wat was het leuk om elkaar weer te zien en weer samen te kunnen spelen!!

Net voor de vakantie hebben we op woensdag 15 juli op 2 plaatsen in het dorp weer van 
ons laten horen. Zo fijn om te zien dat de omwonenden kwamen luisteren en genieten. 
Ook wij vonden het fantastisch om voor een groep mensen te kunnen spelen. Heel erg 
bedankt voor de waardering die we hiervoor kregen. We hopen dit over een tijdje weer 
te kunnen herhalen en hopelijk zelfs weer een keer een concert te geven. Helaas blijft het 
allemaal erg onzeker…

In de vakantie hebben we helaas definitief afscheid moeten nemen van ons zeer 
gewaardeerd lid Hans Kleinhout. Wij zullen zijn gezellige noot, adviezen en persoonlijkheid 
erg gaan missen…

Bij het schrijven van dit stukje is de vakantie bijna voorbij en gaan op dinsdag 1 september 
de slagwerkgroep en op woensdag 2 september de harmonie weer van start met de 
repetities. Voor de koudere maanden die eraan komen zijn we een andere (warme) ruimte 
aan het zoeken voor de harmonie.
We hebben ook nog wat activiteiten gepland staan; 
- 26 september Burendag, we willen dan de tuin rondom het muziekgebouw 
bestraten zodat er meer parkeergelegenheid ontstaat én we bij mooi weer ook buiten 
kunnen repeteren. Mocht iemand nog wat 30x30 tegels hebben liggen waar niets mee 
wordt gedaan, dan houden wij ons zeer aanbevolen!
- 3 oktober Waaljuttersdag, dit zou eerst in het voorjaar plaatsvinden, maar ging 
niet door i.v.m. het hoge (wassende) water, we hopen dat het nu wel door kan gaan 
aangezien we hiermee de clubkas toch wat kunnen aanvullen.

Binnenkort worden de donateursbrieven weer rondgebracht, vooral in deze tijd zijn zij erg 
belangrijk voor ons! Wij zijn dan ook alle donateurs (weer) zeer dankbaar voor hun bijdrage.

Alle andere evenementen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse uitvoering en het winterconcert, 
staan momenteel in de ijskast. Zodra we wat meer ‘ruimte’ hebben voor dit soort 
evenementen laten wij zeker van ons horen!!!

Muzikale groet van Euphonia.

NIEUWS VAN EUPHONIA
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Beste mensen, nu ik dit stukje schrijf voor het zeer gewaardeerde 
Hèmers Krantje, is het nog zomer, maar het weer doet al erg aan de 
herfst denken: storm en regenvlagen met zo nu en dan een 
onweersklap. Hier in Ophemert is eigenlijk helemaal niet zo veel regen gevallen, op 
de televisie zie je wel andere weersomstandigheden.Vanmorgen stapte ik mijn huis 
uit om de krant te halen en daar liep ik met mijn hoofd door een groot spinnenweb. 
Wat ik toen zei, is niet voor herhaling vatbaar. Dat web deed me denken aan een 
versje van Annie M. G. Schmidt over de spin Sebastiaan. Misschien kent u het ook. Ik 
schrijf het hieronder voor u op.

Sebastiaan.

Dit is de spin Sebastiaan Het is niet goed met hem gegaan.

LUISTER!
Hij zei tot alle andere spinnen: Vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo’n 
drang van binnen tot het weven van een web.
Zeiden alle andere spinnen:
 O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, kom, Sebastiaan, laat dat nou, wou je aan een web 
beginnen in die vreselijke kou?
Zei Sebastiaan tot de spinnen: ’t Web hoeft niet zo groot te zijn, ’t hoeft niet buiten, ’t 
kan ook binnen, ergens achter het gordijn.
Zeiden alle andere spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, toe, Sebastiaan, toom je in!Het is zó gevaarlijk binnen, 
zó gevaarlijk voor een spin.
Zei Sebastiaan eigenzinnig: Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle anderen innig: 
Sebastiaan, dit wordt je dood…..  O, o, o, Sebastiaan! Het is niet goed met hem 
gegaan.
Door het raam klom hij naar binnen . Eigenzinnig! En niet bang. Zeiden alle andere 
spinnen: Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!

PAUZE
Na een poosje werd toen éven , dit berichtje doorgegeven:Binnen werd een moord 
gepleegd. Sebastiaan is opgeveegd.

Nu nog over de SOOS: Er is niet veel over te vertellen. In plaats van het 
programmaboekje hebben onze trouwe bezoekers een brief gekregen met 
een verrassing. Een heerlijke verrassing mag ik wel zeggen. In verband met het 
coronavirus kunnen we nog steeds niet bij elkaar komen. Jammer, maar niets aan 
te doen. We houden ons aan de regels, zodat we elkaar niet kunnen besmetten. Let 
op! En probeer gezond te blijven. Zo gauw het kan komen we weer bij elkaar in de 
Torenhof .U wordt dan tijdig op de hoogte gebracht.
De zieken wensen we van harte beterschap. En ons allemaal veel geduld.

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

60+ SOOS OPHEMERT



- 9 -

Beste mensen, nu ik dit stukje schrijf voor het zeer gewaardeerde 
Hèmers Krantje, is het nog zomer, maar het weer doet al erg aan de 
herfst denken: storm en regenvlagen met zo nu en dan een 
onweersklap. Hier in Ophemert is eigenlijk helemaal niet zo veel regen gevallen, op 
de televisie zie je wel andere weersomstandigheden.Vanmorgen stapte ik mijn huis 
uit om de krant te halen en daar liep ik met mijn hoofd door een groot spinnenweb. 
Wat ik toen zei, is niet voor herhaling vatbaar. Dat web deed me denken aan een 
versje van Annie M. G. Schmidt over de spin Sebastiaan. Misschien kent u het ook. Ik 
schrijf het hieronder voor u op.

Sebastiaan.

Dit is de spin Sebastiaan Het is niet goed met hem gegaan.

LUISTER!
Hij zei tot alle andere spinnen: Vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo’n 
drang van binnen tot het weven van een web.
Zeiden alle andere spinnen:
 O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, kom, Sebastiaan, laat dat nou, wou je aan een web 
beginnen in die vreselijke kou?
Zei Sebastiaan tot de spinnen: ’t Web hoeft niet zo groot te zijn, ’t hoeft niet buiten, ’t 
kan ook binnen, ergens achter het gordijn.
Zeiden alle andere spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, toe, Sebastiaan, toom je in!Het is zó gevaarlijk binnen, 
zó gevaarlijk voor een spin.
Zei Sebastiaan eigenzinnig: Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle anderen innig: 
Sebastiaan, dit wordt je dood…..  O, o, o, Sebastiaan! Het is niet goed met hem 
gegaan.
Door het raam klom hij naar binnen . Eigenzinnig! En niet bang. Zeiden alle andere 
spinnen: Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!

PAUZE
Na een poosje werd toen éven , dit berichtje doorgegeven:Binnen werd een moord 
gepleegd. Sebastiaan is opgeveegd.

Nu nog over de SOOS: Er is niet veel over te vertellen. In plaats van het 
programmaboekje hebben onze trouwe bezoekers een brief gekregen met 
een verrassing. Een heerlijke verrassing mag ik wel zeggen. In verband met het 
coronavirus kunnen we nog steeds niet bij elkaar komen. Jammer, maar niets aan 
te doen. We houden ons aan de regels, zodat we elkaar niet kunnen besmetten. Let 
op! En probeer gezond te blijven. Zo gauw het kan komen we weer bij elkaar in de 
Torenhof .U wordt dan tijdig op de hoogte gebracht.
De zieken wensen we van harte beterschap. En ons allemaal veel geduld.

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

60+ SOOS OPHEMERT



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970

- 11 -

Beste dorpsbewoners,

De activiteitencommissie van Huis op Hemert wilde dit jaar een dorps BBQ organiseren, 
in samenwerking met de Vrouwen van Nu. Een gedeelte van het dorp heeft hierover 
een flyer ontvangen en een gedeelte niet. De reden dat niet iedereen een flyer heeft 
ontvangen is het volgende. De twijfel sloeg ineens toe omdat er opeens een flinke 
stijging was met Corona besmetingen. Daar naast waren er opeens onduidelijkheden 
waren over het gebruik van het school / dorpsplein. Zonder het gebruik van het plein is 
het niet mogelijk om Coronaproef de dorpsBBQ te kunnen realiseren. We hebben aan 
het bestuur van Huis op Hemert gevraagd dit uit te zoeken hoe het nu zit met gebruik 
van het school/ doprsplein. I.v.m. de vakantieperiode gaat dit niet zo snel dus hebben 
wij hellaas de BBQ moeten annuleren. Uitslag hierover volgt.

Toch wilde we graag wat voor onze dorpbewoners doen. Toen dachten we ineens aan 
de Nationale burendag. Wat gaan we die dag doen? We gaan kunst schilderen van 14.00 
tot 17.00 uur.

Doormiddel van de flyer die iedereen heeft ontvangen, kunt u zich hier voor kunnen 
opgeven.

We gaan op deze dag met elkaar, jong en oud een mooi kunstwerk maken. Dit kunst 
werk bestaat uit allemaal kleine schilderijen, die later samen één groot kunstwerk 
zullen vormen. Dit alles gebeurt onder het genot van een kopje koffie of thee met wat 
lekkers, voor de kinderen hebben ranja met wat lekkers. Dit kunstwerk wordt als het 
klaar is, in Huis op Hemert opgehangen. Komt u ook gezellig met uw buren, kinderen 
of kleinkinderen lekker creatief bezig zijn. Deelname aan deze activiteit is geheel gratis. 
Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie of thee. 

Deelname aan het kunst schilderen kan alleen als u zich hier voor heeft op gegeven.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en Douwe Egberts.

Daarna is het tijd voor Coronaproef straat tuinfeest jullie kunnen in je eigen straat 
of tuin lekker na borrelen met je straat of buurt genoten. Dit is weer goed voor de 
contacten in de straat of buurt, er zijn dit jaar aardig wat nieuwe inwoners bij gekomen 
in ons dorp, dit is een mooi gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. Voor de 
mooiste versierde straat of tuin is een leuke prijs te winnen.

Wilt u nog mee doen met kunst schilderen? Doe dan een briefje in de brievenbus bij 
Huis op Hemert, Blankenburgsestraat3, met uw naam, telefoonnummer en met hoeveel 
personen u komt. 
Ook kunt u zich via de mail opgeven onder vermelding van Burendag. Vergeet niet u 
naam te vermelden en met hoeveel personen u komt. Email; activiteitenhoh@gmail.
com  Opgeven kant tot uiterlijk 15 september

Activiteitencommissie:
Petra, Ingrid, Jannie, Romy en Jenny

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

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

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

Hopelijk tot ziens in september en een goede zomer! 

Hetty van Oord
sociaal werker 
Welzijn West Betuwe
06-34094457

Koffieochtend 17 september
    weer van start!
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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  ]
- 15 -

ZOMER /VOORBIJ 

Inderdaad zijn die hittegolven van deze zomer eindelijk voorbij.
Voor veel ouderen een opluchting : zeker voor mij .
‘ s winters heb ik het al te warm als de thermostaat 22 graden aangeeft
Als er visite komt is er altijd wel iemand die er snel een “draai”aangeeft.
Als slotregel wenste ik in het krantje de vorige keer
iedereen voor de zomer het voor haar/hem gunstigste weer !
Velen hebben ook beslist wel van de zonnestralen zitten te genieten,
maar ik moest wel elke dag bloemen en planten gieten.
Met de tuinslang was dat ook wel in 10 minuten gebeurd,
dus daarover heb ik dan ook echt niet gezeurd.
Diverse keren heb ik ook mijn corona-vrijwilligster “in de arm genomen”,
zij is dan steeds heel snel naar mij toe gekomen.
Ik heb n.l. nog steeds veel pijn in mijn rechterarm , nadat ik in februari viel,
ik liep al met een rollator , maar struikelde toen over een wiel :(
Als jullie dit lezen heb ik er “een jaartje bij”, dat is wel een “kroonjaar” voor mij :
90 jaren heb ik dan op deze wereld in allerlei situaties geleefd.
Echter nog nooit een dergelijke toestand als deze corona-tijd beleefd.
De oorlog was wel erg , maar we hadden elkaar die 5 jaren
Nu moetren we anderhalve meter afstand bewaren !
Wie weet hoe lang dat virus de wereld nog in zijn ban houden zal ,
Televisiebeelden tonen mensen met mondkapjes overal !
In De Bijbel werden al rampen voorspeld, waaronder deze beslist ook telt!
Als 16 jarig meisje las ik daaruit aan mijn moeder voor, toen ik op de MULO zat,
omdat ik met de directrice, Zr.Generosa , de “stilzwijgende” afspraak had:
als het ging onweren mocht ik naar huis, dat was vlakbij het klooster om de hoek,
mijn moeder zat dan al klaar met dat Grote Boek ( De Statenbijbel)
zij was voor onweer heel erg bang en dan las ik daaruit voor; net zo lang
tot het onweer over was en... ging dan weer netjes terug naar de klas. :)
Zo denk ik dikwijls terug aan het verleden, maar we moeten leven met het heden !
Gelukkig heeft corona geen grip op de komende herfst met de mooiste kleuren,
waarmee de bomen zich gaan tooien , dat is een steeds terugkerend gebeuren .
Daar verheug ik me op en misschien inspireren die mij
tot het creëren van een mooi herfst-schilderij!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Beste dorpsbewoners,

Graag willen wij als werkgroep van een in oprichting van een dorpstafel, de inwoners 
van Ophemert bedanken voor de reacties op ons artikel en enquête in het ’t Hèmers 
krantje van mei dit jaar. Daarnaast willen wij u ook een beeld geven wie er in de 
werkgroep zitten vlnr; Ralph Boltjes, Jan Muller,Petra de Haas, Angelique Bos, Hans van 
Burk staat hier niet op hij heeft de foto genomen, maar wij denken bij veel inwoners 
van Ophemert wel bekend, Hetty van Oord adviseur en Petra Bazuin adviseurs van de 
werkgroep. 

We hopen eind oktober/ begin november een inwonersavond te organiseren waar 
wij en anderen (vrijwilligers) u verder willen informeren hoe men de dorpstafel kan 
zien en wat het zou kunnen betekenen voor de inwoners, verenigingen, bedrijven, 
maatschappelijke diensten en organisaties uit Ophemert en wat u zou willen wat de 
dorpstafel voor de inwoners en dus ook voor u gaat betekenen. De bijeenkomst zal 
volgens de RIVM regels t.a.v. corona regels plaatsvinden als die nog van toepassing 
zijn. Wij hopen dat u die bijeenkomst massaal wilt bezoeken, want de dorpstafel is er 
voor iedereen. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep oprichting dorpstafel

Werkgroep oprichting dorpstafel
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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

- 21 -

Vindt u het ook vervelend, als u post krijgt van de oude bewoners van u adres? Ik krijg 
als postbode vaak de vraag hoe of waar je dit kunt laten veranderen. 
Het gaat hier dan vaak om geadresseerde reclame of goede doelen. Met 
geadresseerde wordt bedoeld, dat het is gericht aan uw woonadres, onder vermelding 
aan de bewoners van dit adres of op naam van de vorige bewoner. Mensen geven de 
wijziging vaak wel door aan de desbetreffende bedrijven, maar blijven hellaas de post 
als nog ontvangen. 
U kunt de wijziging door geven via deze website www.postfilter.nl 
Als de vorige bewoner is overleden kunt u dat hier ook doorgeven.
Je maakt hier een account aan, en vervolgens geeft je aan waar je geen post meer van 
wenst te ontvangen. Ik spreek uit eigen ervaring en het werkt echt. Ik kreeg ook post 
van de vorige bewoner van onder andere loterijen en goede doelen, zins ik mij heb 
aangemeld bij postfilter.nl ontvang ik dit niet meer.

Met vriendelijke groet,
De postbode, Petra de Haas

Tip van de Postbode

Voor Uw agenda!

ZONDAGMIDDAG «MUZIEK MET ONTMOETING»
St. Maartenskerk Ophemert
8 november 2020 - aanvang 14.30 uur
(kerk is open om 14.00 uur. )

Na een succesvolle editie in 2019, willen we als commissie ons voorbereiden,
ondanks alle regels die ons opgelegd zijn.

We zijn bezig met het benaderen van muzikanten en de verdere organisatie van deze 
middag.
Wij willen als commissie een MOOIE EN FIJNE middag tot stand brengen.!
 
Op dit moment is deze middag nog steeds onder voorbehoud dat het Corona virus 
geen
verdere beperkingen opleggen.

Laten we hopen dat we U t.z.t mogen begroeten!
Muziek commissie,
Henk de Lange, Kees Kruitwagen en Tonny Vermeulen.

ZONDAGMIDDAG
  “MUZIEK MET ONTMOETING”



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

- 21 -

Vindt u het ook vervelend, als u post krijgt van de oude bewoners van u adres? Ik krijg 
als postbode vaak de vraag hoe of waar je dit kunt laten veranderen. 
Het gaat hier dan vaak om geadresseerde reclame of goede doelen. Met 
geadresseerde wordt bedoeld, dat het is gericht aan uw woonadres, onder vermelding 
aan de bewoners van dit adres of op naam van de vorige bewoner. Mensen geven de 
wijziging vaak wel door aan de desbetreffende bedrijven, maar blijven hellaas de post 
als nog ontvangen. 
U kunt de wijziging door geven via deze website www.postfilter.nl 
Als de vorige bewoner is overleden kunt u dat hier ook doorgeven.
Je maakt hier een account aan, en vervolgens geeft je aan waar je geen post meer van 
wenst te ontvangen. Ik spreek uit eigen ervaring en het werkt echt. Ik kreeg ook post 
van de vorige bewoner van onder andere loterijen en goede doelen, zins ik mij heb 
aangemeld bij postfilter.nl ontvang ik dit niet meer.

Met vriendelijke groet,
De postbode, Petra de Haas

Tip van de Postbode

Voor Uw agenda!

ZONDAGMIDDAG «MUZIEK MET ONTMOETING»
St. Maartenskerk Ophemert
8 november 2020 - aanvang 14.30 uur
(kerk is open om 14.00 uur. )

Na een succesvolle editie in 2019, willen we als commissie ons voorbereiden,
ondanks alle regels die ons opgelegd zijn.

We zijn bezig met het benaderen van muzikanten en de verdere organisatie van deze 
middag.
Wij willen als commissie een MOOIE EN FIJNE middag tot stand brengen.!
 
Op dit moment is deze middag nog steeds onder voorbehoud dat het Corona virus 
geen
verdere beperkingen opleggen.

Laten we hopen dat we U t.z.t mogen begroeten!
Muziek commissie,
Henk de Lange, Kees Kruitwagen en Tonny Vermeulen.

ZONDAGMIDDAG
  “MUZIEK MET ONTMOETING”



- 23 -

Na een explosief artikel in Weekblad West Betuwe (integraal online nog steeds te 
vinden onder (Nog) geen speeltuin voor Ophemert) schoot de gemeente eindelijk in 
de versnelling, en toen kwam wethouder Stappershoef naar ons toe. Al snel daarna 
was de kogel door de kerk; we stonden op het punt de speeltoestellen te bestellen – 
alweer – maar toen bleek dat de kogel nog door de kathedraal moest; het Waterschap 
heeft blijkbaar zeggenschap over de sloot langs de schelp. 
We zullen u de details besparen, maar aanvankelijk mochten we de eerste vier meter 
uit de rand van de sloot niet gebruiken om te spelen. Op die manier blijft er zo weinig 
plek over, dat de moed voor de zoveelste keer in de schoenen zonk. Maar, we hebben 
toegezegd door te gaan.
Bij het ter perse gaan van dit krantje zijn de gesprekken met het waterschap 
constructief en vergevorderd. We hebben zelfs hoop dat we, tot een bepaalde hoogte, 
de vier meter buiten de slootrand mogen gebruiken; vandaar dat we nog steeds geen 
toestellen besteld hebben. Duimt u mee met ons dat dit voor elkaar komt?
Het licht aan de horizon wordt feller; het lijkt erop dat nu echt de laatste obstakels 
genomen worden. Er zijn steeds meer mensen en instanties die het belang van een 
speeltuin voor Ophemert inzien. We hebben een lange adem! 
Houd onze website (http://svslingerbos.bentrein.com) in de gaten voor het laatste 
nieuws! 

Speelnieuws
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  https://peutersinbeweging.business.site/
 https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert
 peutersinbeweging@ziggo.nl

Sinds september 2018 is de “Peuters in Beweging” groep gestart in 
Huis Op Hemert. 

Wat doen wij?
In de lessen wordt spelenderwijs door de dreumesen en peuters 
kennisgemaakt met diverse beweegthema’s; onder andere kruipen, 
rollen, lopen, vallen & opstaan, balanceren, klauteren, glijden, 
schommelen, mikken, stoeien, bewegen op muziek en nog veel meer. 
Kinderen tot 4 jaar kunnen meedoen met onze ‘Peuters in Beweging’ 
groep. 

Hallo nieuwkomers (waar zijn jullie)? 
Zal het de corona onzekerheid zijn, de noodverordening waardoor we even niet in 
de gymzaal mochten, de dag, het tijdstip? Wellicht onze vernieuwde organisatievorm 
waarbij we het uit ‘1960 verenigings-denken’ plaats geven voor ontwikkelen (van 
beweegvaardigheden) anno 2020 . Zouden ouders toch naar de oude stijl ‘peutergymlessen 
hunkeren’ (in een rijtje op elkaar wachten) gewoon omdat men niet beter weet? Kiezen 
ouders voor deelname aan activiteiten in de buurtdorpen of Tiel? De ouders van onze eigen 
generatie welke hun smoesje vroeger op school iedere les klaar hadden, maar niet mee te 
hoeven doen met de gymles? Zou het de huidige generatie ouders zijn die niet meer weten 
hoe belangrijk het is actief te blijven spelen met hun kindje of zij geen tijd en/of energie 
hebben? Vragen die voor ons vragen oproepen. 

Mama’s vs Papa’s 
Eerlijk, in de lessen zie je echt dat het niet van altijd 
zelfsprekend is met name voor moeders echt samen te 
bewegen/spelen (dat heeft soms wat tijd nodig). Wel grappig 
want alle papa’s die naar de gymzaal komen, spelen van nature 
met hun kindje en die van andere. Ze zijn ook wat minder 
voorzichtig met hun kroost. Het lijkt of ze zelf weer even kind 
zijn, echt goud waard. 

Cijfers, keuzes en dilemma’s 
We zijn in rivierenland met veel cijfers (overgewicht, diabetes, stress, depressie ) 
topscoorders in vooral hoe je het niet zou willen (dat blijkt uit vele gezondheids-
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monitoren en al helemaal hier regio rivierenland). Ook bij kinderen in toenemende mate. 
Ver van je bed show zou je denken… uh, kijk eens om je heen. Uit meerjarig onderzoek 
onder kinderen is een groot percentage kinderen ten aanzien van 30 jaar geleden minder 
lenig, hebben minder functionele spierkracht en spierspanning. Veel kinderen zijn 
daarmee mede minder beweegvaardig (motoriek) en dat heeft ook relatie met de (hersen) 
ontwikkeling. 
 
We weten dat het lastig is nieuwe initiatieven van de grond te krijgen en te houden in het 
dorp. Das eigenlijk best raar, toch? Hebben we zo’n mooie gymzaal daar moet je toch wat 
mee doen. Door elkaar voor elkaar….. iets met ons dorp leefbaar houden.
Niet te vergeten dat onze ‘Juf Anneke’ in 2004 nog de boven 20 peuters had in de oude 
gymzaal (en dat jaren lang). Velen die hier zijn opgegroeid in het dorp zijn begonnen bij 
Juf Anneke. Bijna alle peuters uit het dorp gingen daar op de gym. Die ouders van toen 
waren zo gek nog niet. Je ging eerst op de gym en dan kon je gaan (school)zwemmen en 
op een sport. Nu geeft het gros de voorkeur dat een 4 jarige eerst op zwemles gaat en 
meestal na het behalen van het A-diploma een sport specifieke keuze maakt. Als je je wat 
zou verdiepen in de (motorische) ontwikkeling, kan dat je zeker andere inzichten geven. 
Tip; veelzijdig ontwikkelen & laten en leren spelen. 

Wat gunnen ouders wij onze jongste generatie aan levenslessen in de eerste jaren van hun 
leven? Welke keuzes maken wij ouder(s)? Dat, wat wij als ouders leuk vinden voor ons kind, 
wat past in ons hectische (werk) schema of dat wat past en belangrijk is voor het kind. ’zeg 
jij het maar’. 

  #dillema’s  #keuzesmaken

Te weinig instroom voor aankomend seizoen
Tijdens de periode apr-jun konden we de zaal niet. Gelukkig mochten we in juli de gymzaal 
weer gebruiken en zo fijn en belangrijk dat voor de jonge kinderen dat zij ondanks alle 
toestanden zij nog zo normaal mogelijk kunnen socialiseren met andere kindjes en die 1,5 
meter tussen de volwassene. Het met gemak in de gymzaal (dus veel gedoe hebben we 
niet gehad). Met de start van dit schooljaar wisten wij dat er in afgelopen seizoen 6 kindjes 
zouden uitstromen welke 4 jaar zijn geworden en naar school zijn gegaan. Dan hoop je als 
groep op nieuwe aanwas, maar die hebben wij afgelopen seizoen niet gezien. Van de nog 
resterende ouders met de kindjes nog onder de 4 jaar, besloten er twee ook te stoppen 
en ja dan kun je heel realistisch met minder dan 5 kindjes geen optimaal aanbod bieden, 
naast dat je dan ook zit met de zaalhuur van rond de € 18 euro per les en je als ouders 
ook het kosten plaatje een beetje leuk wilt houden. Het besluit is dan ook logisch maar 
wel heel jammer voor de ouders die graag door wilde gaan. Maar ok, wij hebben het wel 
geprobeerd en twee leuke en vooral
waardevolle seizoenen achter de rug.

Doorstart lessen 
De afgelopen 2 twee seizoenen is door ouders 
veel opgezet. Alles ligt kant en klaar en daarom 
doen wij een oproep als je graag wilt gaan 
bewegen met je kindje (mag ook opa, oma, 
tante, oom of de buurvrouw zijn), laat van je 
horen. 
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Als er een groepje van 8 ouders bij elkaar weet te komen, kunnen jullie van start.  Gun jij 
jouw kindje een optimale ‘beweegstart’ en vind jij het leuk en belangrijk te spelen en te 
bewegen met je kindje. Kijk even op onze website https://peutersinbeweging.business.
site/ een klik in het nieuwsoverzicht bij ‘interesse’, waarin je kunt aangeven welk dag(deel) 
jij ziet zitten. Als er respons komt zullen jullie eens met elkaar om de tafel gaan zitten 
om jullie eigen beweeguurtje te starten. Lukt de website niet mag je ook mailen naar 
peutersinbeweging@ziggo.nl

Ouder(s) aan het woord 
Onze kleine grote jongen mag na de zomervakantie naar de 
basisschool, op naar een nieuw avontuur! 2 seizoenen vol 
mooie belevingen, ontwikkeling en levenslessen. Wat gaan wij 
de gymzaal missen. 

Jesse die zou iedere dag wel in de gymzaal willen zijn. Het 
mooiste cadeau is na 2 seizoenen dat ons ventje door te 
ervaren, positief vertrouwen krijgt in zijn eigen kunnen. Hij 
heeft een hechte band met de andere kinderen kunnen 
opbouwen en je hem ziet groeien in zijn kunnen. Juist omdat 
je er bij bent als ouder daardoor ziet dat wat hij makkelijk, leuk, 
lastig vindt of hij wat onzeker van wordt. Prachtige ervaring. 

‘Peuters in Beweging’ is een beetje mijn kindje. Het kindje wat ik samen met alle 
deelnemende (groot) ouder(s) heb leren lopen. Dat wat ik voor ogen had. 

Voor mij was duidelijk dat als mijn zoon naar school zou gaan ik ook ‘Peuters in Beweging’ 
zou loslaten. Dat had ik twee jaar geleden al besloten. Ik heb altijd de intentie gehad 
dat als mijn zoon naar school zou gaan, de groep door zou blijven gaan. Sterker nog ik 
had mijn eindwoordje al eerder geschreven dit jaar, waarin ik schreef blij te zijn zoals ik 
voor ogen had, de volgende generatie kon blijven spelen & bewegen. En toen de harde 
realiteit in Juli. De natuurlijke uitstroom, 3 maanden geen activiteitenaanbod in de zaal 
door de noodverordening, het stoppen van 2 ouders en maar geen nieuwe aanwas zien. 
Het besluit dat het voor de ouders die wel door wilde gaan nu niet realistisch was na de 
vakantie door te gaan. 

Nou, kan je zeggen dat doet wel even wat met je als mens. Dat is niet wat je de jongste 
generatie, het dorp en de gene die wil door wilden gaan, gunt. Wel kan ik zeggen, heb ik 
een onwijs leuke en leerzame terugblik. ZEKER WETEN. 

Zo onwijs leuk om te zien dat van niets in 2018, iets maken is gelukt. We hebben iets met 
elkaar neergezet wat andere ouders bereikt. Het idee van het traditionele lesgeven zoals 
bij veel verenigingen wordt gedaan, 
nog even los kunnen laten in leeftijd tot 4 jaar. 1 á 2 jaar oud dat moet je niet willen voor je 
kindje. Vanaf 3 jaar kan het, maar is het nog niet nodig. Het toverwoord is ‘LATEN EN LEREN 
SPELEN’
De beweegactiviteit zo bedenken dat de kleintjes vanzelf bewegen, creëren en daardoor 
zich ontwikkelen. (groot) Ouders actief meedoen en denken is het mooiste voorbeeld wat 
je je kindje kan geven. 

Peuters in beweging  - VERVOLG -
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Mooi dat we dat voor elkaar hebben gekregen om een fundering gebaseerd op kennis & 
onderzoek. En de praktijk eigen heel simpel is ( impliciet leren noemen we dat). 
Nou beste dorpsgenoten, een ding heb ik wel ervaren; wat zit dat traditionele lesgeven 
en verenigings-denken hier het ‘Hemerse’ denken ingebakken. De ontwikkelingen in 
Nederland en daar buiten zijn al veel verder, zal dit hier ook gaan landen. Het zou onze 
kinderen goed doen! 
Ik hoop echt dat ouders met jonge kinderen hier in het dorp deze activiteit als een kans 
zien om in deel te nemen. Echt een ervaring en verrijking voor de rest van het leven 
van het kind en ook voor jouw als (groot)ouder. Wat ik nog zou mogen wensen voor de 
allerjongste kinderen voor komend seizoen, dat een groep ouders dit initiatief met elkaar 
op en aanpakt. Gewoon doen!

Mandy 
(Initiator ‘Peuters in Beweging’, docente bewegingsonderwijs en mama van Jesse)

Peuters in beweging  - VERVOLG -

Nog steeds regeert Corona-covid 19 en bepaalt wat we wel en niet mogen. Ook als 
Vrouwen van Nu hebben we ons maar aan de regels te houden!!!!
Toch zien we wel een mogelijkheid om op 2 september bij elkaar te komen in het 
Kulturhus. Helemaal corona proof. Een vast programma hebben we niet, maar eens ff 
gezellig bij elkaar zitten en naar elkaars ervaringen te luisteren lijkt ons ook heel fijn.

Voor de rest van het jaar kunnen we i.v.m. alle onzekerheden nog geen programma 
maken hoewel we ideeen genoeg hebben.  Ook het hoofdbestuur raadt ons aan 
geen activiteiten te plannen. Toch proberen we positief te blijven!

  IK WERD VANMORGEN WAKKER
  IK KON KLEREN AANTREKKEN
  ER WAS STROMEND WATER
  IK KON ETEN EN DRINKEN
  HET LEVEN IS GOED
  IK BEN DANKBAAR 

Tot een volgende keer,
Ans, Thea, Jenny, Adrie, Hermie

VROUWEN VAN NU
  afd. OPHEMERT
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Seizoen 2020/ 2021
Het nieuwe seizoen is begonnen; de trainingen zijn half augustus van start gegaan, 
de eerste wedstrijden in de bekercompetitie zijn al gespeeld. Dit seizoen voetballen 
we met 4 senioren elftallen en 6 jeugdteams. Het jongste team, de JO7 (vanaf 4 jaar), 
speelt nog geen wedstrijden maar maken wel iedere woensdagavond op een leuke 
manier kennis de bal. Kom gerust eens kijken en doe mee!

Corona maatregelen
Ook wij als club houden ons aan de corona maatregelen. Wij volgen hierin de 
richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de KNVB. Ook instrueren wij van te voren 
de ontvangende clubs met maatregelen die bij onze club zijn getroffen. Op deze 
manier hopen ook wij de spreiding van coronavirus te kunnen beperken.

Voetbalschool
Vanaf half september gaat de Voetbalschool weer van start. De 
Voetbalschool staat onder leiding van André Verbeek, trainer van het 1e 
elftal. We zijn vrijdag 4 september gestart met een vrije inlooptraining 
voor iedereen die kennis wil maken met de Voetbalschool. Zondag 13 
september gaat de Voetbalschool echt van start. Iedereen mag meedoen, 
lid of geen lid, inschrijven is wel verplicht. Voor meer informatie kijk op 
onze website.

NOC*NSF Nationale Sportweek
Dit jaar doen we in de week van 18 – 27 september weer mee met de NOC*NSF 
Nationale Sportweek. In deze week mag iedereen vrijblijvend meetrainen bij onze 
club. Graag even aanmelden via info@vvophemert.nl zodat we je de juiste informatie 
kunnen geven.

 

V.V.OPHEMERT
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de ontvangende clubs met maatregelen die bij onze club zijn getroffen. Op deze 
manier hopen ook wij de spreiding van coronavirus te kunnen beperken.

Voetbalschool
Vanaf half september gaat de Voetbalschool weer van start. De 
Voetbalschool staat onder leiding van André Verbeek, trainer van het 1e 
elftal. We zijn vrijdag 4 september gestart met een vrije inlooptraining 
voor iedereen die kennis wil maken met de Voetbalschool. Zondag 13 
september gaat de Voetbalschool echt van start. Iedereen mag meedoen, 
lid of geen lid, inschrijven is wel verplicht. Voor meer informatie kijk op 
onze website.

NOC*NSF Nationale Sportweek
Dit jaar doen we in de week van 18 – 27 september weer mee met de NOC*NSF 
Nationale Sportweek. In deze week mag iedereen vrijblijvend meetrainen bij onze 
club. Graag even aanmelden via info@vvophemert.nl zodat we je de juiste informatie 
kunnen geven.

 

V.V.OPHEMERT
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Pupil van de week
Met de start van de competitie zoeken we weer jeugdspelers die graag de aftrap van 
de thuiswedstrijd van het eerste willen doen. Een hele leuke, stoere beleving waarin 
je als kind even ‘speler’ van ons 1e mag zijn: :). Meld je aan via info@vvophemert.nl, 
meer info volgt dan. 

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

Agenda
Zondag 13 september: Voetbalschool
18 t/m 27 september: deelname aan de NOC*NSF Nationale Sportweek 
Zaterdag 19 september: start competitie
Zondag 27 september: Voetbalschool
Zondag 11 oktober: Voetbalschool
Zondag 25 oktober: Voetbalschool
Zondag 8 november: Voetbalschool
Zondag 22 november: Voetbalschool

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Algemene informatie:  info@vvophemert.nl 
ww.   vvophemert.nl 
Social Media:   VVOphemert

V.V.OPHEMERT  - VERVOLG -

De Protestantse gemeente van Ophemert en Zennewijnen heeft besloten een 
beroep uit te brengen op dominee Evelijne Swinkels Braaksma uit Nieuwegein. 
Dominee Evelijne zal op zondag 13 september voorgaan in de startdienst die dan in 
de St Maartenskerk in Ophemert gehouden wordt. De startdienst betekent dat de 
activiteiten van de kerk weer beginnen. Tot die activiteiten behoren onder andere 
de zondagschool, elke zondagmorgen gelijktijdig met de kerkdienst om 10:00, de 
tienergroep 1 keer in de twee weken op vrijdagavond om 20:00 en de gespreksgroep 
voor ouderen. 
Dit najaar zal de tienergroep ook een volledige kerkdienst verzorgen dat zal zijn 
op zondag 25 oktober. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de 
kerkenraadsleden. Adressen en telefoonnummers vind u op de website van de St 
Maartenskerk. 

Dirk Boersma 0622995926

Protestantse gemeente
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Deadline kopij voor uitgave 6 van 2020 is: 1 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 

Erger jij je ook zo aan zwerfafval?
Doe dan vrijblijvend mee met de landelijke opschoondag op
  ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020
De zwerfafvalbrigade Ophemert gaat die dag van 09.30-11.00 uur op pad.

Ga je mee of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Wilma Adriaans op 06-19092200.
Wij zorgen vanzelfsprekend voor een prikstok, veiligheidshesje, handschoenen en 
vuilniszakken!

!! OPGERUIMD DE HERFST IN !!
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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 


