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Zomer
Even een bekentenis, de zomer was nooit mijn favoriete seizoen. In de lente zie je 
de natuur ontwaken en alles opkomen. Ik kan me dan echt verheugen op die dikke 
groene knoppen die langzaam bladeren worden en op de eerste lente bloeiers. In 
de herfst zie je geweldige kleuren in de natuur komen, van donker rood tot fel geel 
en alles daar tussenin. Zeker als dat afsteekt tegen die donkere regenluchten of 
strak blauwe luchten word ik daar altijd heel blij van. En in de winter met die mooie 
blauwe vriesluchten, de wolkjes die je ziet als je uitadement, dat het eerder donker 
is en dan lekker warm bij de openhaard met warme chocolademelk of een goed 
glas rode wijn. Vind ik ook echt geweldig. Zomer voelde altijd als een seizoen zonder 
veranderingen, heel traag. Maar nu ik in Ophemert woon vind ik het een leuker 
seizoen worden. 

Wellicht is het omdat ik sneller in de natuur ben dat ik de kleinere verschillen 
opmerkt. Mijn nieuwe favoriete bezigheid is namelijk een rondje fietsen en dan 
vooral op zaterdag. Zeker in deze natte zomer was het geweldig om die net 
gemaaide weilanden, die dan goud lijken, te zien.  Ze steken dan zo fel af tegen 
die donkere regenluchten in de verte. Net het Van Gogh schilderij, Korenveld met 
kraaien. Alle mooie dikke hortensia’s waar het volgens mij ook een uitstekend seizoen 
voor was met al dat water. En natuurlijk omdat er in dit gebied veel fruitbomen staan 
die steeds veranderen in de zomer.

Maar dat is niet de enige reden voor mijn opwaardering van het zomer seizoen. 
Fietsend langs de aardbeienkweker, langs kraampjes met rode en zwarte bessen, 
allemaal verschillende pruimen (en sap en jam) en appels en peren (cider). Tegen 
die versheidskwaliteit kan geen supermarkt op. Het doet je ook goed  beseffen hoe 
het groeit en hoe het ruikt. Vooral dat laatste is waarom dit seizoen is gestegen in 
mijn waardering. De zoete lucht van de pruimen als je op De Dreef fietst is echt bijna 
betoverend. En nu de eerste vleugjes van de bijna rijpe appels en peren er doorheen 
komen ben ik mij echt heel bewust van de weldadige omgeving waarin we wonen. 
De aanblik van de dikke peren die als dikke tranen aan de bomen hangen, daar smelt 
je toch bijna van. 

Ik snap ook wel dat die toeristen die je iedere keer ziet fietsen voorzichtig stoppen 
bij alle kraampjes en hun fietstassen vol stoppen. En echt hulde voor alle QR codes 
waarmee je tegenwoordig voor dat heerlijke fruit kunt betalen, dat is echt zo fijn. 
Zeker in coronatijd is kleingeld een zeldzaamheid.

Kortom: de zomer is voor mij het seizoen van de steeds veranderende fruit geuren 
geworden en ik hou ervan!
Ik las alleen tot mijn grote schrik in De Gelderlander deze zomer dat in onze 
buurtgemeente Buren, dat ook echt een fruitgemeente is, de inwoners daar 
beduidend minder fruit eten dan het landelijk gemiddelde. Dus dorpsgenoten, hoe 
zit dat bij jullie? Genieten jullie ook van wat de omgeving te bieden heeft? Ik hoop 
het van harte!

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Het wordt geen lang verhaal maar 2 woorden schieten me 
zomaar te binnen:  EINDE BEGIN
 
EINDE van vakantie? Ja dat hebben we wel zo ongeveer wel gehad maar nog niet 
voor iedereen.
EINDE van coronatijdperk? Nee, we moeten alert blijven, elke dag opnieuw.
EINDE van corona? Zou het gewone weer beginnen of zal alles toch ff anders gaan.
BEGIN van nieuw schooljaar voor onze jeugd die daar vol goede moed aan begint na 
een lange tijd digitaal les wat ook niet altijd even leuk was.
EINDE van de zomer, ja veel nattigheid tot overstromingen toe.
BEGIN van de herfst, de eerste bladeren zijn al gevallen.🍂🍂🍂🍂
BEGIN van de oogst: appels, peren, aardappels, bieten noem maar op.🍂🍂🍂🍂🍂🍂 we hopen
op een goede oogst met goed weer.
BEGIN van nieuw seizoen Vrouwen van Nu, ja we gaan er vol goede moed tegenaan. 
30 augustus gaan we het weer proberen met een avond waarop we elkaar 
ontmoeten en voor wie wil een workshop stenen schilderen met de hulp van Soraya 
van Houwelingen.
En dan op 15 september het uitje nog voor het 75-jarig jubileum van vorig jaar. 🍂🍂
Vrouwen van Nu gaan een dagje lekker genieten. In 1946 was het Begin van Vrouwen 
van Nu in ons dorp en nog steeds zijn we een actieve vereniging waar het Einde nog 
niet van n zicht is.
BEGIN van ? ? Ja wat allemaal nog meer? U mag het zelf bedenken. Soms moet je een 
paar stappen terug doen om een aanloop te kunnen nemen naar een nieuw Begin.

Met een hartelijke groet,
Ans, Jenny, Thea, Adri, Hermien.

VROUWEN VAN NU
   afd. OPHEMERT
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VERGAREN / BEWAREN 

Tijdens mijn 90 levensjaren heb ik veel mooie spullen kunnen vergaren ! 
Mijn huis puilt uit van allerlei soorten “interessante” dingen ,
dat zijn voor mij dierbare herinneringen ! 
MAAR waar zal alles blijven als ik er niet meer zal zijn?
Zulke gedachten doen mij nu reeds “pijn”.
Door mijn familie zullen veel spullen als “rommel” worden gezien
en..... daarin kunnen ze gelijk hebben , misschien.
Verder heb ik veel schilderijen gemaakt , die zullen ze wellicht verdelen,
maar ook dat zijn er best wel vele.

OOK planten heb ik in diverse “rassen”, die ook niet in elke kamer passen .
Cactussen , van die hele hoge : als de bladeren vallen blijven aan de steel “ogen”.
Ik kreeg ooit 2 stekken van Inge de Wilde, de vrouw van onze dirigent,
die die of gene van “Soli Deo Gloria” wellicht nog kent.
Congo Balsemien stekken kreeg ik van de familie Plant in de vijftiger jaren ,
toen ik voor onze nieuwe woning “De Kapelhof “ groen-decoratie ging vergaren.
Al die planten die ik nu nog heb staan , komen ( via stekken) daar vandaan .
Ik hoop , dat ze een goed onderkomen vinden , als ik er eens niet meer ben,
hoewel niemand het uur van zijn of haar definitieve afscheid kent .
Wanneer we worden uitverkoren om naar het Eeuwige Paradijs te gaan,
niemand wil daar eigenlijk bij stilstaan !

Als jullie dit lezen ben ik inmiddels 91 jaar geworden .
De plannen voor een viering is ( als ik dit schrijf ) nog niet aan de orde.
Uiteraard wordt mijn verjaardag zeker herdacht, 
hoewel ik liever wel weer kleine “groepjes” verwacht .
Als ze met velen komen kan ik de boel niet “overzien”.
Zeker niet bij een aantal van een stuk of tien.

In ieder geval hoop ik , dat ik nog lang op aarde zal mogen blijven
en dus ook nog vele keren een NOSTALGIE- gedicht zal mogen schrijven :)

Hartelijke groeten van Editha v.d.Bergh-Hörmann
 + een pootje van Pansjo !

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Lieve mensen, nog steeds zijn er geen SOOS-middagen te vermelden 
in dit krantje. Maar zo zachtjes aan gaan we toch de goede kant op, 
misschien kunnen we in het volgende krantje de data noemen voor 
de middagen dat we weer bij elkaar mogen komen. Ik hoop het zó! We
 missen die gezellige samenkomsten heel erg en naar wat ik hoor: jullie ook!
Toch zijn er ook feestelijke dingen te melden: 

Fiet en Niek van Eldijk waren 50 jaar getrouwd. 
Bertha en Ad van Lith waren ook 50 jaar getrouwd 
en het Bruidspaar Visee was maar liefst 65 jaar 
getrouwd en stonden met een foto in de krant! 
Tjonge, tjonge, 65 jaar en 50 jaar getrouwd, wat 
een tijd.! Alle feestvarkens van harte Gefeliciteerd 
en we wensen jullie nog vele jaren, zo mogelijk, in 
goede gezondheid. Rond al die feestelijkheden 

         zullen er wel veel herinneringen opgehaald zijn,  
misschien wel een hele levensloop. Vrolijke en vreemde gebeurtenissen passeren dan de 
revue. Vroeger was heus niet alles beter, maar misschien waren we wel eerder tevreden. 
En vaak zien we de dingen van vroeger door een roze bril, dan lijken ze mooier dan ze 
eigenlijk waren.

Annie M. G. Schmidt schreef er een leuk gedicht over, de titel is: Erwtjes.
Toen ze een meisje was van zeventien moest ze een hele middag erwtjes doppen op het 
balkon. Ze wou de teil omschoppen. Ze was heel woest. Ze kon geen erwt meer zien. 

Toen ging ze maar wat dromen, van geluk, en dat geluk had niets van doen met erwten 
maar met Liefde en de Grote Verte. Dat dromen hielp. Het scheelde heus een stuk. 

En dat is meer dan vijftig jaar terug . Ze is nu zeventig en heel erg fit en altijd als ze ’s 
middags even zit, mijmert ze, met een kussen in de rug,

Over geluk en zo… een beetje warrig, maar het heeft niets te maken met de Verte en 
met de Liefde ook niet. Wel met erwten, die komen altijd weer terug, halsstarrig.

Ach ja, zegt ze. Ik kan mezelf nog zien, daar in mijn moeders huis op het balkon, bezig 
met erwtjes doppen in de zon. Dat was geluk. Toen was ik zeventien.

       binnenkant van kaart
       die in augustus bezorgd is:

       voorkant kaart 
       als troost: chocolaatjes

We hopen jullie over enige tijd weer in de Torenhof te kunnen ontmoeten. Hou vol! We 
vergeten jullie niet, wij zijn ook toe aan een middag gezelligheid.
Hartelijke groet,
Bep, Bertha, Evie, Fiet, Hennie, Riet en Tunny. 

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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       binnenkant van kaart
       die in augustus bezorgd is:
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We hopen jullie over enige tijd weer in de Torenhof te kunnen ontmoeten. Hou vol! We 
vergeten jullie niet, wij zijn ook toe aan een middag gezelligheid.
Hartelijke groet,
Bep, Bertha, Evie, Fiet, Hennie, Riet en Tunny. 

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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Wat was het weer fijn om op 14 juli jl. in het dorp voor een groep mensen te mogen 
spelen, wij hebben genoten en volgens ons u als publiek ook!
We zijn zeer gastvrij in/bij Huis Op Hemert ontvangen en hebben daar, met wat last van 
de wind, een aantal nummers mogen spelen. Vervolgens hebben we deze nummers nog 
een keer op de hoek Bloemee-/Odinstraat mogen spelen. 
Op beide plaatsen verzamelden zich aardig wat mensen en sommigen verhuisden zelfs 
met ons mee, leuk om dat te zien, dat waarderen we zeer!

Plannen voor de komende tijd zijn er ook weer gemaakt, het blijft afwachten in welke 
vorm dit kan, maar we kijken er positief naar uit.
Bij het verschijnen van dit krantje zijn de repetities weer gestart; de slagwerkgroep op 
dinsdagavond in het muziekgebouw en de harmonie op woensdagavond in de schuur bij 
Herman Timmer. We hopen dat de harmonie in de winter ook weer naar het gebouwtje 
mag, dit ligt eraan of de 1,5 meter afstand wordt afgeschaft. We gaan het zien!
Op 11 september heeft, als het goed is, onze barbecue weer plaatsgevonden waarmee 
we het muzikale jaar geopend hebben.

Op 25 september presenteren wij ons op de verenigingsmarkt tijdens het dorpsfeest in 
Huis Op Hemert. U heeft hiervan een flyer mogen ontvangen. Dus wil(t) u/jij graag muziek 
(leren) maken, sociale contacten, leuke muziek maken en geestelijk fit blijven informeer 
dan tijdens deze markt naar de mogelijkheden. 
Dit geldt ook zeker voor volwassenen die al een muziekinstrument bespelen, maar ook 
voor degenen die dit nog niet kunnen maar het graag willen leren. Wij roepen bij deze 
ook oud-leden op die behoefte hebben om hun oude hobby weer op te pakken. Kom 
vooral (hernieuwd) kennismaken!

Daarnaast willen we graag (weer) op school muzieklessen aan gaan bieden aan de 
bovenbouwgroepen, momenteel zijn we hierover nog in overleg met de PWA-school. We 
hopen op de verenigingsmarkt hier ook meer informatie over te kunnen geven.
Omdat we nu al 2 keer ons jaarlijks bloemenventen niet hebben kunnen laten doorgaan, 
zijn we voornemens om in de herfstvakantie op 20 oktober stroopwafels te gaan 
verkopen in het dorp. Ons financiële plaatje moet natuurlijk wel positief blijven, hopelijk 
wilt u ons hierbij steunen door deze lekkere wafels te kopen. U ziet onze leden aan huis 
verschijnen!

Voor 18 december worden er plannen gemaakt voor een muzikale Kerstviering, meer 
informatie volgt nog, maar onthoud deze datum alvast!
Dan zijn er ook al plannen voor in het nieuwe jaar, onze uitvoering wordt (uiteraard onder 
voorbehoud) gehouden op zaterdag 2 april in Huis Op Hemert. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda of op uw kalender!

We hadden de nota’s voor de donateurs voor de zomer willen rondbrengen, dit hebben 
we echter over de zomervakantie heen getild, u kunt ze binnenkort wel verwachten, 
bedankt voor uw steun dit jaar, dit blijft ontzettend belangrijk voor ons!
Mocht u nog geen donateur zijn en ons financieel willen steunen, mail dan uw gegevens 
naar euphonianeerijnen@gmail.com, dit kan al vanaf €10 per jaar. U kunt zich ook 
aanmelden tijdens de verenigingsmarkt op 25 september.
We hopen een aantal van u te ontmoeten op 25 september en wellicht als lid welkom te 
heten, graag tot dan!

NIEUWS VAN EUPHONIA
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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 -

We kregen het verzoek van Jacqueline Maris namens Bewonersinitiatief De Ideale 
Rivierdijk of we de Dijkquiz en een Petitie wilde plaatsen in het Hémers krantje.

EEN DIJKQUIZ - 
met mooie prijzen (o.a. tegoedbonnen van horeca langs de dijk) en bedoeld voor 
alle bewoners, maar vooral voor degenen die NIET aan de dijk wonen! Het kan goed 
zijn dat we best moe zijn van alle plannen die voor ons gebied in het kader van 
waterveiligheid werden bedacht. De meesten gingen trouwens niet door. Maar de 
ingrijpende dijkversterking van het Waterschap Rivierenland gaat wel door. Op de 
meeste stukken van de dijk tussen Tiel en Waardenburg zal de dijk een flink stuk 
breder worden. Op sommige stukken komt damwand, daar waar het niet anders kan. 
En ook wordt de dijk hier en daar verlegd. Dit alles heeft invloed op het landschap 
waar je dagelijks doorheen rijdt, loopt of fietst.

Onderstaand voor de Dijkquiz ” de Ken je dorp, ken je dijk quiz” en de link.
1 Hoeveel overstromingen zijn er in ons gebied afgelopen eeuw geweest?
a) 2   b) 0  c) 1  

2 Voor welk percentage dijkbewoners is dit de tweede dijkversterking in 25 jaar? 
a) tweederde  b) niemand c) de helft 

3 Hoeveel huizen worden op het traject Tiel Waardenburg gesloopt vanwege 
de aanstaande dijkversterking?
a) 2   b) 0  c) 5

4 Hoeveel bomen worden gekapt vanwege de dijkversterking?
a) tientallen  b) honderdtallen c) meer dan duizend

5 hoeveel hectare natuur wordt verwoest door de dijkversterking.
a) tussen 50 en 60   b) tussen 30 en 40  c) tussen 20 en 30 

6 De helft van deze natuur wordt gecompenseerd door: 
a) planten van jonge bomen 
b) nieuwe natuur in de uiterwaarden
c) met het dijktalud 
d) niet

7 Er gaat ook cultuurgrond verloren, door de mens ingerichte grond; hoe 
wordt die gecompenseerd?
a) niet 
b) met weidegrond in de uiterwaarden 
c) compensatie akkers binnendijks 

Nieuws van de Dorpstafel Ophemert
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8 wie wordt de belangrijkste gebruiker van de ‘gastvrije Waaldijk’ die de 
gemeentes langs de dijk voor ogen hebben?
a) de auto waarbij er een apart fietspad komt
b) de fietsers, auto’s moeten zich aanpassen
c) voetgangers 
d) zakelijk verkeer, vrachtwagens 

9 Wanneer is de volgende dijkversterking nodig bij de huidige plannen?
a) 25 jaar  b) 50 jaar  c) 100 jaar

https://www.varik.nl/cms/wp-content/uploads/2021/08/Ken-je-dorp-ken-je-dijk-
QUIZZZ.pdf

De gemeente West Betuwe wil een verkeersveilige ‘gastvrije dijk’ waar de fietser 
‘hoofdgebruiker is en de auto te gast’. Het asfalt moet zo smal mogelijk blijven. Hoe 
dit uitgewerkt wordt, is onduidelijk. Wij willen als bewoners een belangrijke stem 
hebben in de inrichting van ‘onze’ dijk.

Wij - Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk, dorpstafels Neerijnen, Varik/Heesselt en 
Ophemert en de Facebookgroep Fijn in Opijnen.
En constateren
• Er is geen unanieme oplossing voor het traject Tiel- Waardenburg.
• Wij willen geen dijk met eenrichtingsverkeer zodat het verkeer door de dorpen 
moet.
• Of eentje die overal helverlicht is. Kijk ook eens naar innovatieve manieren van 
verlichting, met sensoren bijvoorbeeld.
• Er kunnen soms drempels worden geplaatst.
• Daarnaast vinden wij recreatie belangrijk. Een fiets/voetgangerspad onderlangs 
is een optie. Kijk daarom naar de lokale situatie.
 
En verzoeken
Wij verzoeken de gemeente West Betuwe samen met de dorpstafels en 
facebookgroep per stuk dijk te onderzoeken hoe de dijk zo veilig en aangenaam 
mogelijk kan worden ingericht. Met zo min mogelijk nadelen voor de bewoners. Waar 
is de dijk de hoofdontsluiting, waar kunnen fietsers onderlangs, waar kan innovatieve 
verlichting met sensoren worden toegepast, of kunnen drempels gelegd, waarom 
geen apart fiets/voetgangerspad onderlangs de dijk? Etcetera!

https://petities.nl/petitions/dijk-tiel-waardenburg-een-dijk-voor-iedereen-maar-
hoe?locale=nl

Namens de Dorpstafel Ophemert,
Jan Muller

Dorpstafel Ophemert - vervolg -
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Als dit bericht geschreven wordt,moet de vakantie nog beginnen,maar toch.......
We willen alvast voorbereiden voor een kerstmarkt.
Op vrijdag 10 dec.a.s.zal deze plaatsvinden in de Torenhof.
Als U bruikbare kerstspulletjes overheeft kunt U deze afgeven bij 
Ina van Doesburg,tel.nr 0344 652123.
We houden U via social media van de kerk op de hoogte.

Namens de kerstmarktcie 

KERSTMARKT 2021

Muziek met ontmoeting zondag 14 november as
Na succesvolle edities in 2018 & 2019, wordt ook dit jaar weer een concert in de St. 
Maartenskerk van Ophemert georganiseerd (mits de coronaregels dit toelaten). We 
nodigen u van harte uit om zondag 14 november te komen genieten van mooie, 
zowel klassieke als moderne, muziek, het gerestaureerde orgel en de prachtige 
vleugel. Het wordt een middag vol muzikale ontspanning! 

 

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

Toegang: € 10,= incl. pauzedrankje, kinderen t/m 12 jaar gratis, kaartverkoop 
aansluitend aan de deur..
Aanvang: 14.30 uur (de kerk gaat om 14.00 uur open). 
Uiteraard volgen wij de corona richtlijnen gesteld door het RIVM.
Houd de website en/ of facebookpagina van de Sint Maartenskerk Ophemert in de 
gaten voor de laatste informatie over de concertdienst. 
 
Wij hopen u zondag 14 november te mogen begroeten! 

Muziek met ontmoeting
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De koffie-ochtend gaat ook door in de zomer. Vooraan iedere 4e donderdag van de 
maand. Vanaf september gaan we naar twee keer per maand en is de koffie-ochtend 
op 2e en 4e donderdag van de maand.  Van 10.00 uur tot 12.00 uur van harte welkom 
voor een gezellig praatje, een spelletje, enz.  Hierbij de data voor de koffie-ochtend:

23 september  - 14 oktober - 28 oktober
11 november - 25 november - 9 december - 23 december

Groetjes van Hetty

Koffie-ochtend Huis Ophemert

Restaurette Kom d’r in Ophemert zoekt gastvrije aanpakkers 

Vanwege het vertrek van twee vaste vrijwilligers zoeken we een aantal enthousiaste 
Hèmerse aanpakkers. Ben je altijd in voor een praatje, steek je graag je handen uit de 
mouwen en vind je het leuk om senioren een leuke middag te bezorgen? Dan ben 
je van harte welkom om mee te helpen! De eettafel is elke derde woensdag van de 
maand van 10 uur tot half 3. Als gastvrouw/heer zorg je voor gezelligheid, helpt je 
met het klaarzetten van de tafels, het uitserveren van het eten en eet je gezellig een 
hapje mee. En als de eettafel klaar is, zorg je dat alles netjes achterblijft.

Spreekt dit je aan? Leuk! Neem voor meer informatie contact op met Hetty van Oord. 
Bel/whatsapp: 06-34094457 of stuur een mail naar hvanoord@welzijnwestbetuwe.nl

Met vriendelijke groet, 

Hetty van Oord
Sociaal werker
Waardenburg, Neerijnen, Opijnen, Est, Heesselt, Varik en Ophemert
Werkdagen ma-di-do

Rijksstraatweg 64-005
4191 SG Geldermalsen
M 06-34094457
T 0345-228520
I www.welzijnwestbetuwe.nl 

https://www.facebook.com/WelzijnWestBetuwe/

Restaurette Kom d’r in Ophemert
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Spreekt dit je aan? Leuk! Neem voor meer informatie contact op met Hetty van Oord. 
Bel/whatsapp: 06-34094457 of stuur een mail naar hvanoord@welzijnwestbetuwe.nl

Met vriendelijke groet, 

Hetty van Oord
Sociaal werker
Waardenburg, Neerijnen, Opijnen, Est, Heesselt, Varik en Ophemert
Werkdagen ma-di-do

Rijksstraatweg 64-005
4191 SG Geldermalsen
M 06-34094457
T 0345-228520
I www.welzijnwestbetuwe.nl 

https://www.facebook.com/WelzijnWestBetuwe/

Restaurette Kom d’r in Ophemert
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Ophemert zet zich in voor De Muziekschelp

Van oudsher is het al een van de beeldbepalende en centrale bouwwerken in ons 
dorp, centraal gelegen en bij uitstek ontmoetingspunt voor de bewoners rondom 
bijeenkomsten en evenementen, je kunt er in Ophemert eenvoudigweg niet 
omheen: De Schelp.

Tot voor een aantal jaren was De Schelp of Muziekschelp het middelpunt van 
Koningsdag, het Hemers Fees, uitvoeringen van Euphonia en allerhande andere 
evenementen en uitvoeringen. De laatste jaren was er echter sprake van toenemend 
verval door schades, lekkage en niet meer functionerende verlichting, met als gevolg 
minder gebruik en een teloor gaande centrale functie in het dorpsleven. 

In 2018 namen een aantal inwoners van Ophemert, onder bezielende leiding van 
wijlen Hans Kleinhout, het initiatief om deze neergaande ontwikkeling te keren 
en dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Help De Schelp. Doel was 
om de voorgenomen sloop te voorkomen en De Schelp op te knappen en zijn 
oorspronkelijke functie weer terug te geven. 
Met een geldelijke ondersteuning vanuit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente, 
de inzet van vrijwilligers en de bijdragen van een aantal plaatselijke bedrijven, 
slaagde de stichting erin om de afgelopen 2 jaar samen met de Speeltuinvereniging 
een aantal stappen te zetten.

Afgelopen voorjaar werden de resultaten van de inspanningen zichtbaar voor de 
bewoners: de speeltoestellen voor de Speeltuinvereniging werden geplaatst en 
zijn inmiddels in gebruik genomen en De Schelp werd bouwkundig en wat betreft 
schilderwerk en elektra aangepakt en kreeg zijn oorspronkelijke beeld en 

De Muziekschelp
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uitstraling weer terug. De gemeente heeft bovendien een hekwerk met poorten 
geplaatst. De komende weken staan bovendien nog een aantal zaken op stapel: 
door de rode haagplanten aan de slootzijde zal tegen doorloop en ter vermindering 
van risico’s voor kinderen, een paal-met-draad afscheiding worden geplaatst en 
de plantenbak voor De Schelp zal opnieuw ingeplant worden. Dan kunnen de nu 
aanwezige bouwhekken weer afgevoerd worden en krijgt het geheel de gewenste 
uitstraling voor bezoekers en voorbijgangers.

Hiermee hopen we medio september De Schelp en het voorterrein inclusief 
speeltuin hersteld en op orde te hebben gebracht, als centrale ontmoetingsplaats in 
ons dorp.
De Schelp komt dan wederom beschikbaar voor allerhande activiteiten in het dorp: 
uitvoeringen, Muziekconcerten, Jazz sessies, activiteiten rond Koningsdag, Hèmers 
Fees, schoolactiviteiten en overige bijeenkomsten die een bijdrage leveren aan de 
verbinding tussen de burgers van Ophemert en het behoud van de plaatselijke 
cultuur en verbondenheid.

Heeft u of een vereniging of organisatie of groep waar u deel van uitmaakt, plannen 
waarin het gebruik van De Schelp een rol kan spelen? Neem dan gerust contact 
met de stichting op en we ondersteunen uw initiatieven graag. Op 25 september in 
Huis Ophemert vindt u de Stichting ook op de contactavond voor alle plaatselijke 
verenigingen en initiatieven, kom gerust langs en bespreek uw plannen of stel ons 
uw vragen!

Op 4 september is (onder voorbehoud) alvast een eerste activiteit gepland in de 
vorm van een Jazz concert, een mooi nieuw begin wat ons betreft.

Tenslotte nog graag uw aandacht voor het volgende: voor het klein onderhoud 
aan De Schelp en het terrein en groen ervoor gelegen, zoekt de Stichting nog een 
vrijwilliger, die (eventueel tegen een beperkte vergoeding) het dagelijks onderhoud 
op zich zou willen nemen. Iets op orde en netjes maken is immers één, maar netjes 
houden is minstens zo belangrijk! Interesse? Meldt u aan bij een van onderstaande 
mensen of zoek ons even op 25 september in Huis Ophemert!

Stichting Help De Schelp,

Alexandra van Dedem
Wim van der Helden
Paul Sterk
JanKees van der Wal

De Muziekschelp - vervolg -
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Seizoen 2020/ 2021
Na heel lang minimaal voetballen, gaat het nieuwe seizoen van start! 
De mannen van het onderhoud hebben deze zomer hard gewerkt, 
de velden liggen er mooi bij. De lijnen zijn dit seizoen strakker dan ooit, deze zijn 
middels een GPS systeem uitgezet. De trainingen zijn eind augustus begonnen, de 
eerste wedstrijden in de bekercompetitie zijn al gespeeld. Dit seizoen voetballen 
we met 5 senioren elftallen waarvan 2 vrouwen 7x7 teams (spelen vrijdagavond 
competitie) en 6 jeugdteams. Toeschouwers zijn weer toegestaan tijdens trainingen 
en wedstrijden. Iedereen is welkom, mits men geen gezondheidsklachten heeft. 
Laten we er met elkaar een fantastisch voetbalseizoen van maken!

Samenwerking met Vitesse
Begin juli heeft onze vereniging een samenwerkingsovereenkomst met Vitesse 
ondertekent. De samenwerking met Vitesse biedt ons vele voordelen zoals oa. 
trainingsopzet met trainers en leiders te bekijken, sparren als er problemen zijn, 
mocht er een talent bij onze club spelen, dan kunnen wij Vitesse hierover informeren 
en nog veel meer. Kortom een samenwerking om trots op te zijn!

 

Ballenactie
Deze zomer organiseerde de Jumbo 
een ballenactie. Met deze actie kon je 
ballen doneren voor ‘jouw’ club. Met 
deze leuke actie hebben we 26 ballen 
mogen ontvangen, waar we ontzettend 
blij mee zijn. Iedereen ontzettend 
bedankt voor zijn/ haar donatie! 

V.V.OPHEMERT
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Oude tenues
Ons bestuurslid Henk van Hoeven heeft er samen met Tenny van den Berg, voor 
gezorgd dat onze oude tenues een 2e leven krijgen bij voetbalclubs in Gambia.

 

NOC*NSF Nationale Sportweek
Dit jaar doen we in de week van 17 – 26 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.

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 aansluitend. 

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
17 t/m 26 september: deelname aan de NOC*NSF Nationale Sportweek. 
25 september t/m 3 oktober: Week van de Scheidsrechter.

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

V.V.OPHEMERT  - VERVOLG -
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Als u dit leest is het kerkelijk jaar weer begonnen. Op zondag 5 
september hebben we de startzondag gehad en het thema van het 
komende jaar is : Van u is de toekomst.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/jaarthema-2021-2022-
van-u-is-de-toekomst/

En dat is ook zo. Elke dag en elk moment kunt u ervoor kiezen uw eigen toekomst 
te maken. Elke keus geeft een ander pad en het is nooit te laat om een ander pad te 
kiezen. 

We hopen dat u een mooie zomer heeft  gehad en heeft kunnen genieten van wat 
er op uw pad is gekomen.  In onze gemeente beginnen ook allerlei activiteiten weer. 
De wekelijkse kerkdiensten zijn op zondag om 10.00 uur te bezoeken als u zich even 
aanmeld bij een lid van de kerkenraad. De zondagschool is ook weer begonnen en 
de tienergroep heeft op vrijdag 10 september weer de eerste bijeenkomst. 

In mei zijn we van start gegaan met het 
project: ‘Wandelen in het Licht’.
We wandelen in de mooie natuur en 
omgeving van Ophemert, om met 
elkaar na te denken, te praten en te 
reflecteren over het leven in Zijn Licht. 
Voor de herfst zijn de geplande data: 28 
september om 10.00uur en maandag 11 
oktober om 19.30 uur. Opgeven hoeft 
niet, mag wel bij emkevdv@gmail.com 
of evelijnebraaksma@hotmail.com

Gevraagd:
Afgelopen jaar heeft de facebook pagina van onze kerk zijn bestaansrecht zeker 
bewezen. De berichten en vooral de online diensten worden zeer gewaardeerd. 
Voor deze diensten wordt elke week veel werk verzet. Graag vragen we u of u daar 
ook wat voor kunt betekenen. Bent u een beetje technisch en heeft u af en toe een 
zondagochtend tijd, meld u dan aan. 
Heeft u vragen, of voelt u zich hierdoor aangesproken dan kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de kerkenraad. Email: maaiketimmer@hotmail.nl

Op de koffie bij de dominee
Er is in deze tijd veel behoefte, merken we,  om ervaringen en verhalen te delen. Om 
troost te vinden, die nabijheid waar iedereen weer zo naar hunkert. Gewoon weer 
even samen. 

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Graag is ze er, voor onze leden, maar ook voor anderen, als predikant, als 
gesprekspartner, als luisterend oor.  

Na een zomer stop is dominee Evelijne Swinkels-Braaksma er elke 
woensdag ochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur in haar werkkamer in 
de Torenhof van de Sint Maartenskerk en kun je zomaar binnenlopen, 
zonder afspraak. U kunt ook al eerder en /of op een ander moment 
met haar afspreken, bij haar, bij u: kopje koffie, praatje, kennismaken, 
pastoraat. U bent welkom!

We kijken er naar uit u in de kerk, of bij een van onze andere activiteiten te 
ontmoeten. Wilt u ook actief zijn in onze gemeente? Er is altijd voor iedereen een 
plek, ieder met zijn of haar talent en we zijn samen gemeente. 

Verdere informatie over onze gemeente vindt u op onze website: 
http://cms.stmaartenskerkophemert.nl  en via onze facebookpagina: https://www.
facebook.com/St.Maartenskerk Ophemert

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-

Ook in Ophemert gaan we aan de slag om onze leefomgeving zwerfafvalvrij te 
maken! Loop een uurtje mee! 

We starten op 18 september om 10.30 uur bij Huis Op Hemert.
(Voor materialen wordt gezorgd.)

Zwerfafvalbrigade Ophemert 

Zwerfafvalbrigade Ophemert
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Op een mooie zomerse dag was ik te gast bij Petra van Valburg-Wammes van Paeonia 
uitvaartbegeleiding. Wanneer ik mensen vertelde dat ik een uitvaartbegeleidster 
ging interviewen, kreeg ik standaard de reactie: wat een interessant beroep, waarom 
kiest iemand daarvoor? Dat was dan ook mijn eerste vraag aan Petra. 🍂🍂

Waarom besloot je uitvaartbegeleider te worden?
Toen mijn moeder enkele jaren geleden overleed, 
merkte ik bij het regelen van de uitvaart dat er weinig 
ruimte was voor emotie. Het draaide tijdens het bezoek 
van de uitvaartbegeleider alleen om het maken van 
keuzes: welke kaarten, wat voor kist, welke muziek, welk 
uitvaartcentrum. Voor rouwen was geen tijd en ruimte. Dat 
moest anders kunnen. Ik besloot daarom een opleiding tot 
uitvaartbegeleider te volgen zodat ik niet alleen de 

praktische zaken rondom een uitvaart voor de nabestaanden kan regelen, maar hen 
ook kan bijstaan in hun verdriet en rouwproces.

Zijn je verwachtingen van het beroep uitgekomen?
Jazeker! Ik ben een echte duizendpoot en kan veel van mezelf in dit vak 
kwijt. Na mijn opleiding deed ik als freelancer werkervaring op bij een aantal 
uitvaartondernemingen. Zo kon ik in de praktijk ervaren wat me wel en niet lag. 4 
jaar geleden startte ik met Paeonia uitvaartbegeleiding; nu kan ik het hele proces zelf 
inrichten en invullen. 

Waarin verschilt jouw aanpak met die van de traditionele uitvaartverzorgers? 
Natuurlijk regel en regisseer ik net als de traditionele bedrijven de hele uitvaart; 
mijn aanpak onderscheidt zich vooral door de persoonlijke sfeer. Ik ga bij de 
nabestaanden langs en luister naar hun verhalen. Ik neem letterlijk een kijkje in het 
leven van de overledene. Zo kan ik een uitvaart organiseren die bij hem of haar past: 
van rouwkaart tot de locatie van opbaring en de dienst. Twee tot drie weken na de 
uitvaart ga ik bij de nabestaanden langs voor een nagesprek en een terugblik. Ik 
merk dat dat zeer op prijs gesteld wordt. 

Het lijkt me een mooi, maar ook zwaar beroep. Kun je alle ellende makkelijk loslaten?
Ik zie geen ellende, maar mooie en intieme momenten. Natuurlijk is het weleens 
zwaar wanneer ik ’s nachts opgeroepen word om een overledene op te baren, maar ik 
ben vooral trots dat nabestaanden dat zeer intieme moment aan mij toevertrouwen. 

Bij veel beroepen moeten uitvoerders na- en bijscholing volgen. Is dat in jouw vak ook zo? 
Het vak van uitvaartbegeleider is zo breed, ik volg regelmatig trainingen waar ik 
nieuwe inspiratie en technieken opdoe. Recent heb ik bijvoorbeeld de workshops 
‘Anders Voorgaan’ en ‘Liefdevol Levenseinde’ gevolgd.

Ondernemend Ophemert
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Je zegt dat het vak heel breed is. Wat doe je nog meer naast het regelen en 
regisseren van uitvaarten?
Ik merk dat steeds meer mensen bezig zijn met nadenken over en vastleggen van 
hun gewenste uitvaart. Ze willen daarmee hun nabestaanden na hun overlijden 
ontlasten. Ik vind dat zo mooi en begeleid mensen graag bij dat proces: ik denk mee, 
zorg ervoor dat zaken op papier vastgelegd worden en kan helpen bij gesprekken 
met familieleden over dit lastige onderwerp. 

Diep onder de indruk liep ik naar huis. Wat een mooi mens is Petra en wat een mooi 
beroep heeft ze. Het interview vond alweer een paar weken geleden plaats en ik 
denk er nog regelmatig aan terug. Hoe wil ik dat mijn uitvaart eruit zal zien? Mijn 
muziekkeuze heb ik al gemaakt, maar er is nog veel om over na te denken. 

Ik kom graag een keer langs om meer over je bedrijf te weten te komen. Dan schiet 
ik, als je dat leuk vindt, meteen een mooi portret van je. Meedoen? Laat het me 
weten via info@alexstyling.nl Tot snel?

Ondernemend Ophemert - vervolg -

Beste dorpsgenoten,

Wat is buurtpreventie?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, 
diefstallen en vernielingen nog altijd gebeuren. En dat betekent grote schade aan 
persoonlijke eigendommen. 
Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor 
zorgen dat dieven, insluipers en vernielers minder makkelijk de kans krijgen hun slag 
te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat 
of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de 
buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de 
buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te 
nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Wat is het niet? 
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen 
belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is 
“controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van een anderen. 
Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft 
het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar 
omdat dat simpelweg verboden is.

Buurtpreventie Ophemert
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WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. 
Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en 
bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale 
schaal een buurt veiliger proberen te maken. Het voordeel van WhatsApp is dat je 
elkaar snel een berichtje en eventueel foto kunt sturen en elkaar kunt waarschuwen. 
Een bijkomend voordeel is dat het tegelijk kan leiden tot intensieve sociale 
contacten. 
Op dit moment zijn WhatsApp groepen in alle dorpen van gemeente West Betuwe.
De groepsbeheerders van deze dorpen uit gemeente West Betuwe en de 
wijkagenten van West Betuwe vormen al langere tijd een beheerdersgroep. Het grote 
voordeel is dat berichten van verdachte situaties snel gedeeld kunnen worden met 
alle beheerders. Zo kan er snel in buurtkernen worden uitgekeken naar eventuele 
verdachte personen of situaties. In deze groep kunnen de wijkagenten en de 
gemeente informatie delen, die uitgezet kan worden via de beheerders naar de 
groepen. 

Spelregels voor WhatsApp groep:
• Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
• Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de gemeente/ in de wijk waar de 
groepsapp actief is.
• Burenalert of WhatsApp is een burgerinitiatief.
• De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844
• Laat door middel van een bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/ wetten.
• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het 
verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/ van 
meerwaarde is.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed 
beschreven worden.
• Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
• Gebruik de WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 
onderling contact en/of priveberichten. Misbruik van de app betekent verwijdering 
uit de app.
• Gebruik de SAAR afkorting ter ondersteuning. SAAR betekent het volgende:
- S = Signaleer
- A = Alarmeer 112
- A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele 
meldingen)
- R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de 
persoon.

WhatsApp preventie
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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 6 van 2021 is: 31 oktober 2021. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Wilt u meer informatie over de buurtpreventieapp;
Diana van den Berg en Ruben de Gans
Gemeente West-Betuwe,
Adviseur Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding
Tel. 0345-634083
Mail: veiligheid@westbetuwe.nl  of naar het algemene telefoonnummer 0345-
728629/30

Doet u ook mee voor een veiliger en leefbaar Ophemert?

Hartelijke groet namens Buurtpreventie Ophemert

WhatsApp preventie - vervolg -
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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
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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 


