
‘t Hèmers Krantje

Nr 6, november 2017

        ____________ 

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 





- 3 -

6November 2017
Jaargang 11,
uitgave

Informatie:
Redactie
• Ben Groven
b.groven@planet.nl
Uilenburgsestraat 23
• Angelique Bos
Liekie.74@hotmail.com

Opmaak&Realisatie
• Marco van der Velden
mcovelden@gmail.com

Adverteren
• Jeanine Rensen
jeaninerensen@hotmail.com

Online:
www.ophemert.nl

Oplage:
800 exemplaren gratis
verspreid in Ophemert
en Zennewijnen alsmede
onder de verenigingsleden.

Kopij:
De kopij wordt
opgenomen buiten de
verantwoordelijkheid
van de redactie.

‘t Hèmers Krantje:
‘t Hèmers Krantje is een 
informatie bulletin van alle 
verenigingen, clubs en
instanties uit Ophemert en
Zennewijnen. Met dank aan
alle adverteerders.

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Christina Claus
Euphonia Dik van Beest
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Kulturhus Ophemert Ingrid van Assouw
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert Annemieke van Lith
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Wouter ter Meulen
V.V.O. act.com. Roelanda Lagerwey
Vrouwen van Nu Hermien Hooijer
Waalruiters West Ophemert Brigitte Heijungs
Zondagsschool Erika v.d. Water- Timmer
60+ Soos Riet van Meeteren

Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW):
Omslag in kleur
• 1/1 A5 € 60,00
Zwart/wit (binnenwerk)
• 1/2 A5 € 12,50
• 1/1 A5 € 25,00
• Middenblad   € 27,50
prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s

Data 2018:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
1 21 januari 7 februari
2 18 maart 4 april
3 29 april 16 mei
4 10 juni 27 juni
5 2 september 19 september
6 11 november 29 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Belevenissen van een dorpsgenoot
Ingeburgerd?

Of ik al zo goed ben ingeburgerd dat ik geen 
stukjes meer schrijf in het Hèmers krantje. Gelukkig 
‘betrapte’ ik deze aardige dorpsgenoot nadat 
hij als een te vroege Sinterklaas een zak met 
wintervoorraad op de stoep had achtergelaten. 
Ik legde uit dat het een misverstand was dat ik de 
vorige keer mijn stukje niet had ingeleverd. 

Zijn vraag is bij me gebleven. Wanneer ben je goed genoeg ingeburgerd? Als je 
kunt herkennen wie er nieuw zijn? Als je lid bent van één van de verenigingen? 
Of meerdere? Als je bij de bakker en de kapper de laatste nieuwtjes hoort? Of in 
HuisopHemert vaste gast bent? Bij de bibliotheek boeken leent waar het helaas 
niet altijd zo druk is als het verdient. Hoeveel mensen moet je kennen? En hoeveel 
daarvan moeten dan echte Hèmersen zijn? Ik weet het niet, maar voel me hier thuis.
Een poosje na de vroege  ‘Sinterklaas’ sprak ik mensen die net terug waren van 
vakantie. Tot onze grote verbazing kon ik ze goed bijpraten over wel en wee in het 
dorp. Grappig  dat deze keer de rollen waren omgedraaid. Want wat ik hier ook zo 
leuk vind, is dat er belangstelling is over en weer. We weten meer over elkaars leven 
en vragen ernaar, leven mee. Het valt op dat er iets anders is dan meestal. Zo valt het 
op dat de man met de trekkende herdershond er niet meer is. Dat is ook een vorm 
van sociale controle. Op z’n minst valt de verandering op. Lang alleen dood liggen zal 
hier gelukkig niet voorkomen zoals je wel in de Randstad leest.

In de afgelopen vijf jaar hebben we veel nieuwkomers hun intrek zien nemen. Het lijkt 
wel of hier de huizen mee gaan in de landelijke trend van snellere verkoop. Het is in de 
Randstad onbetaalbaar geworden. Nu de bouw van plan Slingerbos doorgaat zullen er 
veel bijkomen is de verwachting van de gemeente in ieder geval. Ik gun ze een net zo 
vriendelijk welkom als wij ervaren. Maar eerst zand opbrengen, een hele berg!

Is de man die ons een wintervoorraad bracht voor mij het verrassende teken dat wij 
aan het inburgeren zijn? Op mijn vraag wat ik voor hem terug kon doen, zei hij dat 
ik maar weer door moest gaan met mijn stukjes schrijven. Om wie het gaat, hou ik 
geheim. Ik wil geen onnodige verwachtingen of scheve gezichten oproepen.  Zover 
ben ik wel ingeburgerd, want ook hier in ons dorp is de roddel nooit ver weg. En 
dat die vaak niet op waarheid berust, heeft de Troefmarkt weer mogen ervaren. Er 
moest zelfs een briefje worden opgehangen dat ze open blijven. Dat lijkt me toch 
wel erg bar. Wie oh wie hebben zoveel tijd teveel om verzonnen – vooral negatieve - 
verhalen de wereld in te sturen? 

Zo ben ik van nieuwkomer dorpsgenoot geworden door mijzelf verklaard. Ik reken 
op uw instemming. Waarvoor hartelijk dank, 

Kniertje.



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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Hallo allemaal!!!

Nog even en het is kerstvakantie…. hebben jullie er ook zo’n zin in?
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

Zaterdag 27 oktober Trick or treat
Voor de 3de keer georganiseerd en deze keer zelfs 27 groepjes met  kinderen. Dit 
jaar weer meer deelnemende huizen dan vorig jaar! Vele huizen waren versiered met 
soms hele spectaculaire schrikeffecten.
De gruwelijke lekkere verrassing werd nipt gewonnen door Kapelstraat 1 en alle 
acteurs van de familie Ton, gevolgd door 3 deelnemers op de 2de plaats!
De kinderen en hun begeleiders hebben door alle medewerking een superenge 
maar leuke avond gehad! 
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Vrijdag 24 november Het Grote Sinterklaasfeest
Het grootste kinderfeest in Ophemert, dat mag je niet 
missen!
We zien jullie vast bij de Playbackshow en de 
tekeningenwedstrijd!

Vast voor in de agenda
Vrijdag 12 januari gaan we gezellig weer kinderbingo 
spelen!  

Opgeven per mail
Woon je in Ophemert (of vlak bij) en zit je niet op school in Ophemert, dan kun je de 
uitnodigingen voor de activiteiten van de Jeugdsoos ook in je mailbox ontvangen.
Stuur een mailtje naar jeugdsoosophemert@gmail.com.

We wensen iedereen vast een fijne kerstvakantie en een gelukkig Nieuwjaar met 
weer nieuwe Jeugdsoos activiteiten!

Hebt u ook zin om af en toe eens mee te helpen? Of heeft u vragen over één of 
meerdere activiteiten? Volg ons op facebook of mail  jeugdsoosophemert@gmail.com

Stichting Jeugdsoos - VERVOLG



Bespanservice Medy Doves

Akkersestraat 6a

4061 BH OPHEMERT

06 559 619 45

info@medydoves.com

www.medydoves.com

Laat uw racket professioneel bespannen. 
Bespanning met een kwaliteitssnaar (Babolat, Wilson,
Kirschbaum, Signum Pro, Klip) vanaf € 15,00. 
Ook voor het vervangen/vergroten van grips, het
vervangen van bumpers en grommets en andere
werkzaamheden aan uw racket. Zelf leren bespannen?
Informeer naar de cursussen www.medydoves.com
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2 november 2017

Op dit moment blijven nog 3 dagen tijd tot het inleveren van een “verhaal”,
 waar ik dan ook  behoorlijk van “baal”, omdat ik helemaal niets leuks kan bedenken ,
 waaraan jullie , al lezend , aandacht kunnen schenken.
 
 In eerste instantie had ik iets willen schrijven over het woord  DELEN ,
 dat woord kent iedereen van vroeger , want delen moest je soms met velen!
 De gezinnen waren meestal veel groter dan in deze tijd,
 kinderen werden vaker met een broertje of zusje verblijd :)
 Weer eentje meer om samen te delen , maar ook wel weer leuk om mee te spelen!  
 In een Sinterklaasliedje zongen we:” eerlijk zullen we alles delen suikergoed en 
marsepein!”
 En dat deed je dan ook al was je nog zo klein.

 Tegenwoordig kom je dat woord heel veel tegen in deze “computer- tijd”
 en betekent het meer “mede delen” en dat zelfs wereldwijd !
 Degenen die niet met een  computer , IPad , laptop of tablet om gaan
 zullen het echter  allen helaas  niet kunnen “verstaan”,
 dat er zo velen ook o.a. op facebook heel veel met elkaar delen .
 Zelf ben ik daar niet meer te vinden , ik kreeg op een andere manier OOK “vrinden”!

 Want ik heb op Oudewater.net ( mijn geboorteplaats) een eigen blog
 waar onlangs iemand mij heeft  opgezocht.
 Een gepensioneerde onderwijzer (72 jaar) stuurde mij een mail zowaar!
 Zelfs diverse foto’s o.a. van het pensionaat waar ik naar de MULO ging ,
 dus beslist een waardevolle herinnering! 
 Hij schreef 3 boekjes over “Oudewater in de vorige eeuw”, maar schrijft ook in een krant
 en omdat ik dat vroeger ook deed , schept dat toch enigszins een band !
 Wout van Kouwen is zijn naam , zijn artikelen hebben grote “faam” !
 
 ZO heb ik tóch een en ander op dit blad geschreven, al is de tekst  niet “hoog verheven”!
 MAAR dit is  wel het laatste “NOSTALGIE”  – “verhaaltje” van dit jaar ,
 Dus: Fijne decemberfeesten toegewenst allen met elkaar !
 En OOK alvast een  HEEL GELUKKIG NIEUW JAAR  !!!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©



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  ]



- 13 -

Beste 60plussers en andere belangstellenden,,

de herfst is weer in het land, we kunnen genieten van de prachtig gekleurde 
boomblaadjes: groen, geel, oranje, rood en bruin, zo mooi! En de vele paddenstoelen 
in allerlei kleuren. De oogst is bijna binnen en dat is maar goed ook, want storm 
en regenvlagen horen ook bij de herfst, met modderwegen tot gevolg. Wat is het 
heerlijk om in een land te wonen dat vier prachtige seizoenen kent.  ( en dat ondanks 
de modder!) 
De wintertijd is ook al ingegaan en dus is dit de goede tijd voor binnen-activiteiten.

We hebben al drie soos-middagen achter de rug.   Een terugblik:                                                                                                                                      
30 augustus: Een gezellige middag; met de plakboeken vol oude krantenknipsels 
was er stof genoeg om oude herinneringen op te halen. De quiz over oudhollandse 
kinderversjes was niet al te makkelijk, maar het waren schattige plaatjes. En velen 
konden de liedjes nog zingen. Op deze middag hebben we ook een jubilaris 
gehuldigd, Fietje van Eldijk zit al 25 jaar in het bestuur. Er waren felicitaties, 
een ketting met 25 erop en een boeket bloemen. Fietje van harte PROFICIAT!                    
Op 4 oktober waren Martin en Emmy de Bruin te gast in de Torenhof met hun 
programma Koek en Snoepie. We luisterden naar hun verhalen ,bekeken de dia’s, 
proefden de snoepjes, beantwoordden hun vragen waar een prijsje mee gewonnen 
kon worden, zongen wat liedjes, kochten snoep en/of koek, kortom weer een heel 
gezellige middag. 
1 november is mevrouw Olga de Boer bij ons op bezoek geweest. Ze vertelde over 
haar belevenissen als reisleidster van de NCRV op een bus reis naar Rusland, toen 
nog communistisch. De reis begon in Arnhem en via Praag ging het naar Kiev in 
Oekraïne en vandaar naar Moskou. We zagen dia’s die soms wat donker uitgevallen 
waren, maar soms ook heel mooi van kleur waren en daarbij vertelde Olga haar 
belevenissen. De reis ging nog verder maar de tijd was op, dus moesten we in  
Moskou stoppen.

Wat  ons nog staat te wachten:                                                                                                                                     
Woensdag 6 december: Een High Tea in de Torenhof.                                                                                      
Mevrouw Jolanda van Eldik zal dan onze gast zijn. Koffie en/ of thee met allerlei 
lekkere zoete en hartige hapjes. Mmmm…  Ik ben benieuwd. Bij de lunch zal ik maar 
een boterhammetje minder eten, dan kan ik ’s middags overal van proeven! Lijkt me 
heerlijk. 

Op woensdag 10 januari 2018 is er de Nieuwjaarsontmoeting met goede wensen, een 
lekkere borrel en een warme maaltijd. Let op de tijd!!!  Van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

Woensdag 14 februari 2018 wordt ons van alles verteld over het Midwinterhoornblazen.  
Ik ben benieuwd of er zo’n lange toeter te bezichtigen zal zijn en of iemand er geluid uit 
kan krijgen, als je er tenminste op blazen mag. We zullen zien.

60+ SOOS OPHEMERT



47
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Een gevarieerd programma voor de komende maanden. Zo komen we de winter 
wel door!  Heeft u nog niet eerder gesoosd , maar u heeft wel interesse?  Voor 
inlichtingen kunt u bellen naar Evie (651266), Bertha (652539) of Riet (652003). Ook 
voor ophalen en thuisbrengen kunt u deze dames bellen.

Wij wensen u een vrolijk Sinterklaasfeest, goede Kerstdagen en een heel gezond en 
goed 2018.

Hartelijke groet en tot ziens in de Torenhof,          
Evie, Bertha, Riet, Hennie, Fietje en Tunny.

vervolg

In 2018 gaat CWF Cycling Team zich volledig richten 
op het evenement Alp d’HuZes dat op 7 juni zal 
plaatsvinden. Drie opeen volgende jaren 2012, 2013 
en 2014 zijn we op de Alp geweest. De jaren daarna 
hebben we aan verschillende andere evenementen 
deelgenomen die aan de strijd tegen kanker 
gerelateerd zijn. Stuk voor stuk prachtige ervaringen 
waarbij we consequent op de steun van de mensen uit 
Ophemert en omgeving hebben kunnen rekenen, dat 
blijft ieder jaar weer een grote stimulans om verder te 
gaan. In 2018 gaan we terug naar de basis waar het
mee is begonnen, deelnemen aan Alp d’HuZes. De komende wintermaanden 
zullen we gebruiken om nieuwe sponsoractiviteiten uit te werken. De fietstocht 
eind augustus staat al vast, de rest is nog in ontwikkeling. Volgend Hemers Krantje 
zullen we de agenda presenteren. Mooie initiatieven of mensen die een keer mee 
willen fietsen tijdens onze trainingen zijn van harte welkom. We hebben fietsers op 
verschillende conditieniveaus in ons team, zowel dames als heren, dus er is altijd 
aansluiting te vinden.
 
      Wordt vervolgd!

Ophemert doet weer mee 
    aan Alp d’HuZes.
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Tijd is weer verzet naar de wintertijd, vroeg donker, best ff wennen hoor.
Vrouwen van Nu zijn de laatste tijd heel actief geweest, in de eerste week van 
september werd voor het KWF (koningin Wilhelminafonds)
 €1304,= opgehaald, een mooi resultaat voor ons dorp.

Op 28 augustus begon ons seizoen 2017-2018.  We gingen naar de Zorgimkerij op 
Marienwaerdt in Beesd. Op de zorgimkerij werken mensen met een beperking, ze 
doen zinvol werk en zijn op deze manier actief in de samenleving. Dit hebben we 
allemaal kunnen zien aan de hand van dia’s en in de tuin waar de bloemen bloeien 
die bezocht worden door de bijen. Bij de Zorgimkerij is ook een winkel waar van alles 
op honinggebied te koop is.
Hierna gingen we naar de Hoenderik in Tricht voor koffie/ thee met wat lekkers. Een 
hele gezellige leerzame middag.

Dinsdag 12 september kon een bezoek gebracht worden aan het mooie 
Tuschinskitheater in Amsterdam. 10 leden gingen hier met de trein naar toe. 
Ze hebben genoten van het theater en een rondwandeling o.l.v. een gids door onze 
hoofdstad. Rond 10 uur ’s avonds waren ze weer thuis. Een mooie dag.

De volgende avond was 25 september in het Torenhofje. Jenny en Betty hadden een 
kwis samengesteld, soms best moeilijk maar wel leuk en leerzaam.

Maandag 30 oktober was vrouwenvereniging Maranatha onze gast, het is al heel lang 
een traditie om een avond per jaar samen iets te doen. Emmy en Martin de Bruin 
namen met oud-Hollands snoep en dia’s en filmfragmenten ons mee terug naar onze 
jeugd. Er was een kwis bij, hardtop werd alles al zo ongeveer voorgezegd, maar er 
kon maar een iemand de hoofdprijs winnen en dat was Teuntje de Jong. 

Dinsdag 14 november gaan we een kijkje nemen in het Regionaal Archief in Tiel en 
op 27 november laat Ab Donker ons zien wat hij allemaal met een fotocamera kan 
doen. Op 18 december is onze kerstavond en dan is 2017 alweer bijna voorbij..

Gelezen: besteed je geld goed, maar besteed je tijd beter.

Lien, Gerrie, Jenny, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu
Afdeling Ophemert
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De afgelopen tijd zijn we met name actief geweest binnen het 
eigen muziekgebouw. Zo hebben we het gebouw op vrijdag 20 
oktober van een uitgebreide schoonmaakbeurt voorzien. Met een groep van 8 
personen was dit erg gezellig en snel gebeurd. Nogmaals onze dank voor jullie hulp! 
Foto’s van deze avond zijn terug te vinden op onze Facebook-pagina
(https://www.facebook.com/Harmonie-Euphonia-Ophemert-494386120588342). Hier 
worden ook telkens foto’s geplaatst van optredens die we hebben verzorgd. Neem 
eens een kijkje!

De volgende optredens staan de komende tijd op de agenda:
• Op vrijdag 15 december zullen we spelen op de Kerstmarkt in Geldermalsen
• Kerstavond 24 december zullen we medewerking verlenen aan de kerstnachtdienst 
in de Kerk van Ophemert
• Op zaterdag 3 februari 2018 gaan we spelen bij het concert van onze zustervereni-
ging Nieuw Leven in Haaften
• Op zaterdag 7 april 2018 vindt ons eigen jaarlijkse concert plaats in Huis OpHemert, 
noteer deze datum alvast in uw agenda. We zijn al druk doende een mooi afwisselend 
programma te maken.

Hiernaast zijn we nog in overleg over onze medewerking tijdens de Sinterklaasintocht 
op 23 november en de Kerstmarkt in Ophemert op 8 december a.s.
Na de oproep in het vorige krantje hebben we wel wat reacties gehad van mensen 
die de harmonie wellicht willen komen versterken. Toch blijven we op zoek naar extra 
ondersteuning in de achterhoede. Mocht u zelf een basinstrument (willen) spelen 
of kent u iemand, kom dan eens op een repetitieavond kijken. Bespelers van andere 
instrumenten zijn uiteraard ook altijd welkom!
Ook bij de slagwerkgroep zijn we nog steeds op zoek naar extra slagwerkers.
Repetitieavonden zijn: slagwerkgroep dinsdagavond vanaf 19.30 uur o.l.v. Agnes 
Loderus en harmonie woensdagavond vanaf 19.30 uur o.l.v. Jaap van Stam.
De deur staat voor iedereen open, jong en oud!

Neem ook gerust contact op via euphonianeerijnen@gmail.com of één van de onder-
staande bestuursleden.

Muzikale groet van,
Dick van Beest, Fred van Leeuwen, Eef van Lent, 
Herman Timmer en Berendet van Huenen

Nieuws van EUPHONIA
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’

Beste Hemersen, 

Het is al weer herfst,vroeg donker dus als je zin hebt.
Kom eens bij ons eten in Huis Op Hemert. We hebben een gezellige locatie en het 
eten smaakt voortreffelijk. Restaurette “kom d’’r in” is elke maand open op de 3e 
woensdag van de maand. Om 11 uur staat de koffie weer klaar en kunt u gezellig 
aanschuiven voor het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. 
Of een spelletje kaarten of rummiecup.

Na een glaasje wijn of een frisdrank staat rond 12.15 het 3-gangen diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 11,00 

Alle inwoners van Neerijnen met hun bezoek of genodigden boven de 55jaar
zijn van harte welkom

Wilt u zich wel opgeven voor de maandag vooraf gaande.
Welzijn Neerijnen Tel.04118-652371
U bent van harte welkom

Aan alle ouderen en alleenstaanden uit Ophemert en Zennewijnen.
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse terugkerende traditionele kerstviering.

U bent van harte welkom op donderdag 21 december 
    aanstaande om 17.30 uur in de “Torenhof”. 

Voor deze kerstviering kunt u zich telefonisch opgeven bij één van onderstaande 
bestuursleden voor maandag 18 december.

Wij vertrouwen op uw medewerking en ontmoeten u graag voor deze kerstviering.
Het bestuur “Maranatha”.
      Telefoonnr:
Willy van Heerewaarden    616653
Gerda Hekman     651678
Jannie van Kuilenburg    652158
Willy van Laviere     651708
Engelien Versteeg    652556

KERSTVIERING 2017
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Wilt u mensen uit de buurt ontmoeten, gezellig een praatje maken,
een spelletje doen, de krant lezen of een goed gesprek? 
U bent van harte welkom bij de koffieochtend in Huis op Hemert
 

Iedere derde donderdag van de maand van 10 – 12 uur
 16 november - 21 december

Meer informatie?
Neem  contact op met Welzijn Neerijnen   
0418-652371 en vraag naar Monique van Eijndhoven

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2017

Georganiseerd door de Zondagsschool op Kerstavond 24 december om 18.30 uur 
in de kerk! Kerstfeest bij de lichtjes van de grote boom, bekende kerstliedjes zingen, 
een mooi kerstverhaal luisteren en kijken naar het kerstspel opgevoerd door de 
kinderen van de Zondagsschool en er is chocomel!
Iedereen is van harte welkom om met ons mee kerst te vieren!

Uitnodiging voor het
   Kinderkerstfeest
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Woensdagavond 13 december 2017 zal er 
een gezellige avond zijn, vol met mooie 
kerstliederen in de Sint-Maartens kerk in 
Ophemert. Daar zullen we met zijn alle 
gezellige kerstliederen gaan zingen. De 
deuren openen om 19:30 en om 20:00 zullen 
we beginnen met zingen. De muzikale 
klanken zullen verzorgd worden door Bert 
van den Brink. Het beloofd een gezellige 
avond te worden dus neem gerust je 
vrienden, familie en kennissen mee! Na 
afloop drinken we nog gezellig een kopje koffie met elkaar.

Christmas sing-inn

Vrijdagavond 8 december a.s. is er een kerstmarkt in de St.Maartenskerk en in en om 
de Torenhof in Ophemert.
De deuren gaan om 16.00 uur open.
Wat kunt U zoal verwachten:verkoop van zowel nieuwe als gebruikte 
kerstspullen,zelfgemaakte kerstkaarten,leuke geknutselde
kerstartikelen en diverse kerststukken.
Ook voor de inwendige mens word gezorgd.
Natuurlijk mag de zelfgemaakte erwtensoep niet ontbreken,U kunt ook terecht voor 
warme gluhwein of chocolademelk.

In de kerk zal het orgel bespeeld worden en kunnen de kinderen luisteren naar het 
vertellen van diverse verhalen
over/rond het naderende Kerstfeest. 

U ziet er is van alles te doen en voor elk wat wils.
De opbrengst van deze markt is bestemd voor het onderhoudsfonds van onze kerk.
We hopen op een gezellige markt.

U/JIJ KOMT TOCH OOK !!!!

Kerstmarkt 2017
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“buurtvereniging
Zennewijnen”

Terugblikken op de afgelopen periode. 

- Vanaf eind juli zijn we erg druk geweest met het verbouwen van het buurthuis 
met voornamelijk doel: een duurzamer buurthuis! Door de muren te isoleren en de 
Cv-installatie te vervangen door Infrarood-panelen maken we nu optimaal gebruik 
van de zonnepanelen op het dak. Tevens zijn de toiletten vernieuwd, de vloer 
vervangen en de muren voorzien van een nieuwe stuclaag. Op dit moment worden 
de laatste puntjes op de i gezet en kunnen we weer jaren vooruit!  
- Op 21 oktober hebben we de tweede editie van het “Zennertal Okterberfest” 
gehad! En we kunnen wederom spreken van zeer geslaagde avond! Erg leuk dat 
verschillende “Hèmerse” aanwezig waren, zowel leden als niet-leden!

WILDWINTERKERMIS
Datum:   15 december
Aanvang:  20.30 uur
Voor:   IEDEREEN (ook niet-leden zijn van harte welkom!)
Voor november en december hebben we ook weer een aantal activiteiten gepland 
staan.  Maar de speciale aandacht gaat nu naar de jaarlijkse WildWinterKermis! 
Deze staat gepland op vrijdag 15 december! Vanaf 20.30 uur zal het prijzenrad 
weer gaan draaien en kunnen er weer lekkere, leuke en grappige prijzen 
gewonnen worden! Van prachtige vleesschotels tot en met een aardappelen (en 
alles wat er tussen zit)  Misschien heeft u ook nog prijzen die u wilt sponseren? 
Neem dan even contact op met Tonny Vermeulen (vermeulen-wild@hotmail.com). 
Tevens zijn er overheerlijke diepvrieskippen te winnen met Sjoelen, Darten en 
Schieten! Een gezellige avond voor jong en oud

Wist je dat onze buurtvereniging ook een facebook pagina 
‘Buurtvereniging Zennewijnen’ heeft? Like deze en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws, alle activiteiten en meer!

Met vriendelijke groet, 
Buurtvereniging Zennewijnen 
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 Zondag 26 november, Laatste zondag het Kerkelijk jaar. Tijdens deze dienst 
zullen we stil staan bij alle mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
Aanvang:   10.00 uur
Voorganger:   Ds. Annemieke De Bruijn-Messelink
Medewerking:  Muzikale medewerking van Bert van den Brink. Tevens zal het 
gelegenheidskoor onder leiding van Marjan Fey een bijdrage leveren aan deze 
bijzondere dienst. 
 Zondag 3 december, Eerste Advent:
Aanvang:   10.00 uur
Voorganger:   Ds. Jumelet
Medewerking van:  Mevr. Gonnie van Heugten, een muzikaal talent uit Ophemert, zal 
een muzikale bijdrage leveren aan deze dienst.
 Zondag 10 december, Tweede Advent:
Aanvang:   10.00 uur
Voorganger:   Ds. kuipérie uit Nieuwegein. Viering Heilig Avondmaal
 Woensdag 13 december, Christmas Sing-inn, deze gezellige zangavond zal 
verzorgd worden door de korencommissie. 
Aanvang:   19.30 uur
Medewerking:   Bert van den Brink zal deze avond muzikaal ondersteunen. 
 Zondag 17 december, Derde Advent:
Voorganger:  Ds. de Graaf uit Geldermalsen
Aanvang:   10.00 uur
 Zondag 24 december, 
Aanvang:   10.00 uur 
Voorganger:  Ds. Lammers uit Giessenburg
 Zondag 24 december, Kerstfeest van de zondagschool
Aanvang :  18.30 uur
 Zondag 24 december, Kerstnachtdienst.
Aanvang:  22.30 uur
Voorganger: Ds. Annemieke de Bruijn-Messelink
Medewerking:   Muziekvereniging Euphonia uit Ophemert, onder leiding van Jaap Stam, 
zal deze dienst muzikaal omlijsten. 
 Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
Aanvang:   10.00 uur
Voorganger:   Ds. van der Weerd uit Geertruidenberg
Medewerking:  Tijdens deze dienst zal Gospelkoor To Believe uit Ommeren de muzikale 
begeleiding verzorgen. 
 Zondag 31 december, 
Aanvang:    10.00 uur.
Voorganger:   Ds. Fonteijn uit Culemborg.
Zondag 31 december, oudejaarsdiens
Aanvang 19.30 uur
Voorganger  Ds. Annemieke de Bruijn-Messelink
Bijzonderheden:  Deze dienst zal gezamenlijk zijn met de Kerkgemeente van Varik en 
Heesselt 
Locatie:   St. Maartenskerk in Ophemert.

Agenda Adventtijd



Wim Harlaar HypotheekHuys bv
Weverstraat 2c
4061 AP OPHEMERT
T (0344) 65 27 29
E manen8@xs4all.nl

Wim Harlaar HypotheekHuys bv
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Oranjefonds collecte
We willen graag iedereen bedanken voor zijn 
of haar bijdrage aan de collectant.

Toestellen gekeurd
Afgelopen maand heeft Janssen-Fritsen alle toestellen in 
de sporthal weer gekeurd en kunnen we er weer een jaar tegenaan.

Peuter- en Kleutergroep Gym
Op aanvraag van ouders hier een oproep!
Bij genoeg animo voor deze 2 groepen kunnen wij spijkers met koppen slaan en deze 
opnieuw opstarten. Graag een mail sturen naar vice@agosport.nl en de leeftijd van 
uw kind vermelden zodat wij kunnen inventariseren en in het beste geval z.s.m. de 
groepen kunnen realiseren. 

Dance
In verband met een operatie wordt Rianne op dit moment vervangen voor Jetske van 
Oort. Wij wensen Rianne veel sterkte met herstellen en Jetske met de lessen.

Feestdagen
We wensen iedereen prettige feestdagen en een zeer sportief 2018
23 december tot en met 7 januari zijn er geen lessen.
We zien u graag vanaf 8 januari weer in de sporthal. 

Lestijden
Onze lestijden zijn als volgt :
Maandag 19:30 - 20:30 Badminton 16 jaar en ouder 19:30 - 20:30
Dinsdag 15:30 - 16:30 Sport & Fun 15:30 - 16:30
Dinsdag 16:30 - 17:30 Sport & Fun  16:30 - 17:30
Woensdag 20:00 - 21:00 Ladies Fit 20:00 - 21:00
Vrijdag 15:30 - 16:30 Streetdance 5-7 jaar 15:30 - 16:30
Vrijdag 16:30 - 17:30 Streetdance 8 jaar en ouder 16:30 - 17:30

Ook kunt u ons vinden op facebook   
   
Vice voorzitter:  Christina Claus telefoon: 651030            
Penningmeester:  Karin Tjonk telefoon: 605759

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)



Arjenne de Kruif

Bommelsestraat 24
4061 RG Ophemert
0344-652113
arjennedekruif@gmail.com
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WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen 
    samengevoegd tot Welzijn West Betuwe

WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen zijn samengevoegd 
tot één brede welzijnsorganisatie Welzijn West Betuwe. Bij deze verandering hoort 
ook een nieuw logo dat vrijdag 20 oktober feestelijk onthuld werd in de Pluk in 
Geldermalsen. Het logo heeft een frisse en eigentijdse uitstraling gekregen, passend bij 
de kernwaarden van Welzijn West Betuwe: betrokken, veelzijdig, verbindend en lokaal 
aanwezig in alle kernen. De pay-off verwoordt in het kort waar Welzijn West Betuwe voor 
staat en sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen zelfredzaamheid en participatie.

Met 24 medewerkers, drie locaties en meer dan 500 vrijwilligers is én blijft Welzijn West 
Betuwe onderdeel van iedere kern in de nieuw te vormen gemeente West Betuwe. Met 
specialistische kennis op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk, sport, cultuur, 
jeugd- en ouderenwerk. Marco van Westerlaak, directeur Welzijn West Betuwe: “Door 
preventief te werken, uit te gaan van de mogelijkheden en gebruik te maken van de 
sociale omgeving, kunnen we ook in een vergrijzende en ontgroenende omgeving 
ondersteuning blijven bieden aan de kwetsbaren in de samenleving. We zetten dingen 
in gang, signaleren veranderingen en voorkomen daarmee problemen. Natuurlijk in 
nauwe samenwerking met de gemeente en andere samenwerkingspartners,” 

Over Welzijn West Betuwe
Welzijn West Betuwe zet zich als brede welzijnsorganisatie in om de leefbaarheid voor 
alle inwoners te verbeteren. Met lokale binding en betrokkenheid. De medewerkers 
en vrijwilligers uit de lokale omgeving vormen de ogen en oren in de 26 kernen. 
Hierdoor is Welzijn West Betuwe de verbindende schakel tussen burger, organisaties 
en de gemeente. Dit komt onder andere tot uiting in de ondersteuning van allerlei 
burgerinitiatieven, de inzet van vrijwilligers bij hulpbehoevenden, de zorg voor 
kwetsbaren in de samenleving, de organisatie van diverse sport- en cultuuractiviteiten 
voor kinderen en ouderen, de ondersteuning van dorpshuizen, de dienstverlening op 
het gebied van mobiliteit en langer thuis wonen en de bijdrage aan de leefbaarheid van 
de kernen. Meer informatie: www.welzijnwestbetuwe.nl

Welzijn West Betuwe presenteert:
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50 jarig jubileum
Wat hebben we een super weekend gehad waarbij uitgebreid bij het 50 jarige 
bestaan stilgestaan is.

Op vrijdag 3 november zijn we gestart met een zeer drukbezochte receptie. Er zijn 
vele felicitaties en cadeaus ontvangen waarvoor we iedereen willen bedanken! 
Op de cheque van 1.000 euro aangeboden door de directie van Ravestein en de 
vlaggenmast geschonken door Flora Nova hadden we al helemaal niet durven 
hopen! Wouter bedankte in zijn toespraak alle leden en vrijwilligers die de vereniging 
tot de huidige gezonde 50-jarige vereniging gemaakt hebben. Allert bedankte 
vervolgens Henk, Wouter en Frances voor hun jarenlange en cruciale inzet voor de 
vereniging met een mooie bos bloemen en een erelidmaatschap.
De overheerlijke hapjes van Anita en Roelanda die door onze eigen meiden 
uitgeserveerd werden in fraaie kleding van Enjoy, maakte het geheel compleet tot 
een geweldige receptie!

 De volgende ochtend 4 november verzamelden alle jeugdspelers en begeleiders 
zich met lekker zonnig weer op het voetbalveld voor de feestfoto met confetti van 
Henk en een geweldige clinic gegeven door SC Heerenveen.

 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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Met een echt Heerenveen shirt en rugzak, fruitshoots van Rob, chips en een 
gegraveerd glas met lekkers van het Jubileumcomité konden de kids weer naar huis.

De senioren zijn ‘s middags 
in de regen  met 8 teams 
de uitdaging met elkaar 
aan gegaan. 
In een zinderende finale 
tegen ‘de Dugout’ gingen 
‘de Lichtmasten’ er met de 
sportieve eer vandoor.

Ook de senioren hebben 
een gegraveerd (bier)glas 
ter gelegenheid van dit 
jubileum gehad.
Voor alle vrijwilligers is ook een gegraveerd glas ter beschikking. De komende 
periode gaan we proberen om alle glazen op hun bestemming te krijgen. Je kunt ook 
naar je glas achter de bar vragen, daar ligt de lijst.

’s Avonds het slotoffensief, de feestavond!
Het werd een gezellig feest waarbij meerdere keren gesuggereerd is om dit vaker te 
doen. De dames van het allereerste damesteam ooit van Ophemert, lieten nog even 
zien hoe ze vroeger op de biljarttafel dansten. Gelukkig is de teamtafel van Allert 
minstens net zo stevig!

V.V.OPHEMERT - VERVOLG
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Het slagveld na afloop was enorm, maar het feestje was het waard!

 

Voetbalnieuws!
De competitie is in volle gang en er zijn zeker nog een aantal teams die kans maken 
op het najaars kampioenschap, dus Hup Hèmert!
Onze dames en JO17 staan zelfs op de hoogste plaats, dus volhouden!

Kernteam
Het kan niemand ontgaan zijn. Wouter en Frances hebben aangegeven na 12 jaar te 
gaan stoppen met hun bestuurstaken én de vele extra taken die zij invulling geven. 
Het kernteam heeft reeds 2 nieuwsbrieven naar alle leden gestuurd, waarin 
aangegeven is dat gezocht wordt naar een grotere groep met mensen om alle taken 
eerlijk te kunnen verdelen. 
Nu ook via het Hèmers Krantje de oproep. We kunnen extra handen gebruiken 
voor de horeca, de AC, onderhoud gebouwen en terreinen, beheer materialen, 
ledenadministratie, boekhouding, website, beheer social media, nieuwsbrieven, 
sponsorwerving, gemeentezaken en subsidies, etc. We zijn een fantastische en 
gezonde voetbalvereniging en willen dit graag zo houden. 

Vele handen maken licht werk én samen is het nog leuker!
Ben je ergens goed in en zou je dat binnen onze vereniging willen laten zien, neem 
dan volledig vrijblijvend contact op met 1 van onze kernteam-leden!
Rob van Heun, robvanheun@gmail.com, 06-53323574
René van Bommel, reneb@kpnplanet.nl, 06-50695188
Henk Helderton, henk@helderton.nl, 06-30086582

V.V.OPHEMERT - VERVOLG



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

Pupil van de week
Er zijn weer 2 pupillen geweest die de aftrap bij ons 1ste elftal hebben mogen 
verzorgen en voor de volledige VIP-behandeling zijn gegaan!

  

Wil jij ook? Geef je dan op via een mail naar activiteiten@vvophemert.nl of geef het 
door aan Roelanda Lagerweij.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE



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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V.V.OPHEMERT - VERVOLG

Zoals aangekondigd, onze meiden MO17-1 met nieuwe tenues en tassen van de 
Betuwse Speelboerderij uit Varik. Dank jullie wel!!

Maatschap C.J.H. en A. Laponder uit Varik hebben de nieuwe blauwe inloopshirts 
van het 1ste en 2de seniorenteam gesponsord. De officiële foto is hopelijk in het 
volgende krantje.

Alle sponsors weer super bedankt! 
Wilt u ook uw bedrijf profileren door kleding of materiaal te sponsoren, een bord te 
plaatsen, een wedstrijdbal te sponsoren of de club op een andere manier steunen, 
laat ons dat weten! Het overzicht van sponsors vindt u op onze site.

DE ACTIVITEITEN OP HET SPORTCOMPLEX
Kijk voor de activiteitenagenda op onze website: www.vvophemert.nl
Volg ons op facebook v.v.ophemert voor het laatste nieuws!

We zijn op zoek naar mensen die onze Activiteiten Commissie af en toe willen 
helpen. Heb je vragen of lijkt je dat leuk, neem dan contact op met Roelanda of 
stuur een mail naar activiteiten@vvophemert.nl.

18 november   Oliebollen venten!!!
24 november   Het Grote Sinterklaasfeest van de Jeugdsoos
18 december   Winterstop
6 januari   Snerttoernooi en Nieuwjaarsreceptie

VOOR MEER INFORMATIE OVER V.V.OPHEMERT
Voorzitter   Wouter ter Meulen 651484 
Secretaris  Gerrit Stap   652207 
Sponsoring  René van Bommel 06-50695188
Algemene informatie info@vvophemert.nl 
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Nu we zo langzamerhand weer de winter in gaan en we vaker 
spelen als het donker is, hebben we veel plezier van onze nieuwe 
verlichting. Voor de zomer is ons tennispark voorzien van nieuwe LED-verlichting, 
wat naast een besparing op onze energiekosten ook een duurzaam initiatief is.  Geen 
enkele belemmering om volop door te gaan met onze activiteiten. 

Na de zomer zijn we gestart met de najaarscompetitie. Daar hadden we voor de 
vrijdagavond zoveel aanmeldingen, dat we teams hebben moeten samenvoegen om 
iedereen die wilde, te kunnen laten deelnemen. Zo hadden we 4 competitieteams op 
de vrijdagavond actief. Wellicht toch tijd voor die derde tennisbaan? 

Ook dit keer hadden we weer twee kampioensteams in ons midden bij de 
najaarscompetitie. Van harte gefeliciteerd!

   

De najaarscompetitie is net afgerond en we kijken alweer uit naar ons programma 
voor de wintermaanden.
Gedurende de winter gaat de racketavond op maandagavond gewoon door en ook 
op woensdagochtend spelen de dames elke week weer om 9 uur. In december en 
januari spelen we de interne wintercompetitie. Daarnaast vinden de tennislessen 
plaats op dinsdag en donderdag. Kortom: volop activiteit bij TV Ophemert. 

Jeugdcommissie
Ook voor de jeugd was het druk de afgelopen periode. Naast de tennisles, was er 
op maandag slagvaardigheid voor onze jongste jeugd en toss voor de gevorderde 
jeugd. Twee teams hebben meegedaan met de najaarscompetitie. Zowel in de 
Worldtour Oranje  als de Groene Najaarscompetitie hebben ze hun tenniskwaliteiten 
laten zien. We zijn erg trots op het team dat dit najaar voor het eerst meedeed bij de 
Groene competitie met een mooie 2e plaats!

TV Ophemert
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Aanleverdatum kopij

Deadline voor uitgave 1 van 2018 is: 21 januari 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

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 

Foto omslag:
de zon met Portugese as van de bosbranden (oktober 2017)

Bruikbare spullen voor de vaderdagmarkt kunnen iedere zaterdagmorgen van 11.00 
uur tot 12.00 uur bezorgd worden in het schuurtje bij de voormalige bibliotheek 
achter de torenhof. 
Er is iemand van de commissie aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen.Voor 
verdere info kunt u contact opnemen met iemand van de vaderdagcommissie.

Inleveren goederen
     VADERDAGMARKT

T.V.OPHEMERT - VERVOLG

Overige activiteiten in de pen: 
• Pepernotentoernooi
• Uitwisseling Rood-Oranje-Groen
• Kidsday ABN AMRO Tennistoernooi 
 (15 februari 2018)

Meer informatie volgt zodra meer bekend is.
Lijkt het jou ook leuk om te tennissen, neem een kijkje op onze website www.
tvophemert.nl voor meer informatie of  kom eens kijken bij één van onze activiteiten. 



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

Schimminck 11 • 5301 KR Zaltbommel • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl





‘t Hèmers Krantje

Nr 6, november 2017

        ____________ 

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 


