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Kopij:
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verantwoordelijkheid
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‘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. Erna Wachtmeester
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 oranjeophemert@hotmail.com
Restaurette “kom d’rin” Joke de Vree
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Koos Gelens
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
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 2019:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 
nr.1 20 januari 6 februari
nr.2 17 maart 3 april
nr.3 12 mei 29 mei
nr.4 23 juni 10 juli
nr.5 1 september 18 september
nr.6 3 novemberr 20 november

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

Omslag foto: de Dreef in herstkleuren

Onze dorpen ook digitaal ?
  ”komt dat zien”

Het digitaal plein van Ophemert & Zennewijnen waar zowel
verenigingen, clubs maar ook de ondernemers en ZZP-ers van 

Ophemert & Zennewijnen zich kort kunnen en mogen presenteren!

www.ophemert.nl
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Belevenissen van een dorpsgenoot
Te snel gedacht

Dit keer werd het me wel erg makkelijk gemaakt. Een min en meer bekende 
dorpsgenoot sprak me aan. Of ik een keertje aandacht wilde besteden aan een voorval 
van een andere min en meer bekende dorpsgenote op leeftijd. Hij vertelde het 
verhaal en dat klonk me bekend in de oren; een vriendin van mij had iets soortgelijks 
meegemaakt. De eerlijkheid van beide vrouwen trof me en ze verdienen een podium 
naar mijn smaak al is het in het Hèmers krantje.

De Hèmerse vrouw is op leeftijd zodanig dat ze zich niet zo soepeltjes meer beweegt. 
Maar zij doet nog steeds goed werk voor de mensen die een extraatje kunnen 
gebruiken. Zo bracht zij dus een bloemetje rond. Het bloemstukje stond in de 
achterbak. De kofferbak maakte ze open en ze bukte diep om het eruit te pakken. 
En toen … kon ze niet meer overeind komen. Ze hoorde een scooter eraan komen 
en zwaaide met haar vrije arm. Hij stopte. Toen ze hem zag, had ze meteen spijt; zo’n 
snelle flitsende jongen met zo’n ondoorzichtige helm op en zwart pak aan kan je toch 
niet vertrouwen. Toen hij zijn helm afzette, bleek het een hele behulpzame aardige 
jongeman. Ze schaamde zich voor haar snelle vooroordeel.

In dezelfde periode verstapte een goede vriendin van mij zich in Amsterdam in de 
ohzo leuke Haarlemmerstraat. Zij viel ongelukkig plat voorover met gezicht en bril 
beschadigd en nog veel meer kneuzingen. Een keurig uitziend grijzend Duits echtpaar 
stond vlakbij haar en bleef staan. Een jongen van een jaar of 15 met een donkere 
huidskleur stapte van zijn fiets en rende naar haar toe. Oeps, dacht ze, voor deze 
jongen moet ik uitkijken. Waar zijn mijn portemonnee en mobiel? Algauw bleek dat 
het keurige echtpaar alleen maar bleef kijken en niets deed. De jongen hielp haar 
overeind en was zorgzaam. Ook zij schaamde zich voor haar vooroordeel.
Wat me zo treft in beide verhalen is de eerlijkheid dat deze vrouwen hun schaamte 
overwonnen en het durfden te vertellen. Zowel op het platteland als in de stad komen 
we het dus tegen. We kennen allemaal die momenten dat we al snel een oordeel klaar 
hebben en er later op terug moeten komen.

Zo had ik dat onlangs over een heel ander onderwerp. Over de dijk zag ik meerdere 
grote vrachtwagens met op de opleggers grote bomen. Ze reden de uiterwaarden in. 
Vorig jaar waren er al bomen gekapt en op de zomerdijk neergelegd. Die hebben al die 
tijd liggen wegrotten en nu werden veel grotere nieuwe aangevoerd. Ik wond me op 
over deze idiotie: eerst de bomen in de uiterwaarden kappen, nu weer nieuwe bomen 
kappen en die in de Waal leggen. Wat leven we toch in een raar land. Ik was al aan het 
bedenken wie of welke organisatie of politiek persoon ik een brief zou schrijven over 
deze onzinnige natuurvernietiging. Toen ik terugliep stopte de uitvoerder-voorman. 
Hij luisterde naar mijn onbegrip. Nu blijkt dat deze ergens anders omgewaaide bomen 
in de Waal speciale organismen laten groeien die het water zuiveren. Dus dit keer 
niet omgekapt en vòòr natuurbeheer. Mijn in m’n hoofd geschreven brief kon dus 
de prullenbak in. Nog steeds vind ik het wat vreemd, maar hoe belangrijk is het toch 
om over de juiste informatie te beschikken. En vooral steeds weer met een open blik 
blijven kijken zo lastig ons dat soms ook valt.

Hele fijne wintertijd en feestdagen gewenst, Kniertje.
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De eerste woensdag van de maand 14.30 uur: SOOS-middag , Gezellig! 

Een enkele keer is de SOOS op de tweede woensdag van de maand, 
maar dat wordt altijd aangegeven in het programmaboekje en in ’t Hèmers Krantje. 
Dus goed onthouden: De eerste woensdag van de maand! En u bent allemaal 
Welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Bent u 60 jaar of ouder, 60+ dus, kom 
dan naar onze middagen in de Torenhof. U zult er vast geen spijt van krijgen.

Wat is geweest:  
Woensdag 3 oktober kwam de heer Jan Bark op bezoek met het programma 
De Winkel van Sinkel. Het was een feest van herkenning. We begonnen met de 
marskramer, die aan de deur kwam met zijn waren: veters en borstels, haarspelden 
en nog veel meer, tot aan de huidige supermarkten. Mooie plaatjes en mooie 
praatjes, wat wil een mens nog meer. 

Woensdag 7 november 2018 kwam de heer Cor van Heukelum ons vertellen over 
Kamp Neerijnen. Ik ben zeer benieuwd, want nu u dit leest, is het al voorbij. Maar nu 
ik dit schrijf, moet deze middag nog plaatsvinden. In het volgende krantje schrijf ik 
nog wel even hoe het geweest is. Ik hoorde goede berichten over deze lezing dus het 
zal wel prima in orde zijn.

Wat nog komt:
Woensdag 5 december 2018. 14.30 uur. Verrassing!!!.
Ja, dan is Sint Nicolaas nog in het land, de kindervriend. Wat zal het worden deze 
middag? Afwachten maar. Het blijft nog even een verrassing.

Woensdag 9 januari 2019. 11.00 uur tot 16.00 uur. Nieuwjaarsontmoeting. 
Gezellig met elkaar het nieuwe jaar inluiden met een borrel en een warme maaltijd. 
Wat we gaan eten, blijft nog een verrassing, maar de plannen zijn al gemaakt. De 
boerenjongens van Evie zitten al in de pot en Joke zal haar boerenmeisjes ook al wel 
in de drank gedaan hebben. Deze dag is altijd heel sfeervol. We komen er met rode 
wangetjes, door drank en het warme eten, voldaan vandaan. 
Let wel op de tijd. We beginnen om 11.00 uur! WELKOM!

Hebt u vervoer nodig naar de Torenhof? Belt u dan naar Riet tel. 652003, of naar 
Evie tel. 651266, of naar Bertha tel. 652539. Dan wordt u opgehaald en weer 
thuisgebracht. Schroom niet om te bellen. We doen het graag voor u.
Het is nog vroeg maar zeer gemeend: We wensen u in de komende maanden heel 
vrolijke decemberfeesten, een goede Jaarwisseling en voor het Nieuwe Jaar, 2019, 
Voorspoed, Vriendschap en een goede Gezondheid.

Bep, Bertha, Evie, Fietje, Henny, Riet en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT
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LOONBEDRIJF  H.VALKIS

HET ADRES VOOR:

- HOOI

- STRO

- MACHINEHANDEL 

- OPENHAARDHOUT

- MINIKRAAN WERKZAAMHEDEN

- SPITTEN

- FREZEN

- SLOOP

- TUINAARDE

- ZAND

- GRINT

Scherpe prijzen.
Hentje’s  spullen, zijn geen prullen.

Hermoesestraat 4
4062 PP Zennewijnen
0344-652225
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

De zomer is weer voorbij,we zitten nu meer binnen dus,
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-gange diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 12,00 
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 West Betuwe Tel.0418-652371
U bent van harte welkom

WOENSDAG 19 DECEMBER 2018
 KERST – ZANGDIENST OPHEMERT

Samenzang: Zingend op weg naar Kerst.
Begeleiding: Bert v. d. Brink op orgel.

Gezellig met z’n allen de aloude, bekende Kerstliederen zingen.
U en jij komen toch ook?!

Plaats: de Maartenskerk.
Aanvang: 20.00 uur.
Kerk open: 19.30 uur.



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

- 9 -

RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

De zomer is weer voorbij,we zitten nu meer binnen dus,
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-gange diner weer voor u 
klaar. Zoals altijd is er natuurlijk een kopje thee of koffie na .
U kunt dit alles genieten voor € 12,00 
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 West Betuwe Tel.0418-652371
U bent van harte welkom

WOENSDAG 19 DECEMBER 2018
 KERST – ZANGDIENST OPHEMERT

Samenzang: Zingend op weg naar Kerst.
Begeleiding: Bert v. d. Brink op orgel.

Gezellig met z’n allen de aloude, bekende Kerstliederen zingen.
U en jij komen toch ook?!

Plaats: de Maartenskerk.
Aanvang: 20.00 uur.
Kerk open: 19.30 uur.



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

- 11 -

‘‘De dagen worden korter’’ zeggen we tegen elkaar, nee de dagen blijven even lang, het 
wordt alleen weer vroeger donker.

Ook weer een praatje over wat er zoal gebeurd is de laatste tijd bij de Vrouwen van 
Nu.
Onze avond op 24 september stond in het teken van het levenstestament. Notaris 
Kok uit Tiel kon hier heel veel over vertellen, logisch natuurlijk Een levenstestament is 
iets anders dan een testament: in een levenstestament  kun je aangeven wie voor U 
beslissingen neemt als U dit zelf niet kunt door bijv. ziekte of langdurige afwezigheid. 
Hierbij kan gedacht worden aan geld en bezittingen maar ook medische en 
persoonlijke zaken kunnen in een levenstestament geregeld worden. Elke notaris 
zal hierover informatie kunnen geven en ook op internet is wel het een en ander te 
lezen.

In oktober hadden we een hele gezellige avond met de vrouwen van Maranatha. Wij 
waren deze avond hun gast en zij hadden Rob van Eck uit Doorwerth uitgenodigd 
om iets te vertellen over de oude en de nieuwe wereldwonderen. Dat was heel 
boeiend en interessant. Oude wereldwonderen o.a. het beeld van Zeus, de hangende 
tuinen van Babylon, de pyramide van Cheops. Nieuwe wereldwonderen zijn in 2007 
gekozen, de Chinese Muur, het Collosseumin Rome en in Mexico de Chichen Itza.

Op 26 november hebben we onze volgende avond ook weer in Het Torenhofje. Dan 
hopen we alles te horen over de ziekte van Lyme.

Nog een paar weken en dan is het weer oud en nieuw en beginnen we een nieuwe 
gemeente na 41 jaar Neerijnen, maar eerst vieren we onze kerstavond op maandag 
17 december.

Bij ons op school zei een leraar altijd: ‘‘Jongedames, trouw met een antiquair. Hoe ouder je 
wordt, hoe mooier hij je zal vinden.’’

Tot ziens,
Lien, Gerrie, Jenny, Betty,Hermien.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert
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EXTREEM-BUITENGEWOON-UNIEK

Die woorden hebben allen betrekking op de weersgesteldheid van dit jaar :
De afgelopen zomer enkele hittegolven vlak na elkaar!
Dat heb ik in mijn vorige NOSTALGIE al geschreven,
Maar daar is het helaas NIET bij gebleven.
OOK de maanden september en oktober bleken UNIEK te zijn,
Eind oktober zelfs overstromingen in Venetië helemaal NIET FIJN :
Op tv zag je vissen in de stroomversnelling door de straten zwemmen,
Die watermassa was totaal niet te remmen !

In Spanje ( waar Sonja woont) was het óók abnormaal weer:
Stormen , onweer en regen keer op keer !
Ook viel er sneeuw in sommige streken, zelfs in Frankrijk zoals is gebleken.
Deze tekst schrijf ik op 9 november en hoorde op de radio het weerbericht:
Pas volgende week ander weer in zicht.
Dat is momenteel in heel Europa nog UNIEK te noemen .
Nou ja in elke geval ben ik nog steeds blij met mijn bloemen!
Op mijn plaatsje staan ze nog steeds allen vanaf Moederdag,
Aangevuld met een hele serie voor mijn verjaardag!

Herfstkleuren heb ik hier nog niet veel gezien,
Die komen dan ook pas na volgende week misschien ?
WEL vallen veel bladeren van de Es boom al op de grond
Maar dat bladeren weg vegen houdt mij wel “gezond”:
Met elke dag zo’n klein kwartiertje met de bezem vegen
Blijf ik dus ook fijn in de buitenlucht bewegen 😉😉
We wachten dus maar af wat het weer verder “in petto heeft”,
En wat de Sint zowel als de Kerstman als kadootjes geeft …...
Want ja , dit is het laatste Hèmers Krantje van dit jaar.
Tot het volgende jaar 2019 dan maar!!!

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

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Sinds eind september is de “Peuters in Beweging” groep opnieuw gestart in Huis Op 
Hemert. Destijds is er een hechte groep peuters geweest. Door een grote uitstroom 
(naar school) en te kleine instroom is de “Peuters in Beweging” groep (onder de vlag 
van vlug en lenig) vorig jaar gestopt. Mandy den Boer heeft het initiatief genomen deze 
groep opnieuw op te starten. Haar zoontje is inmiddels 2 jaar en ‘ja’ wat geeft ze hem 
graag deze uitdaging.

Iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) kunnen kindjes tussen de 1 en 4 jaar onder 
begeleiding van mama, papa, opa, oma, oma, oppas, enzovoort, bewegen.

‘Goed’ bewegen begin bij de allerkleinsten
‘Goed’ bewegen begint bij de allerkleinsten, klinkt cliché, 
maar onderzoek bewijst dat dit wel degelijk bijdraagt in de 
ontwikkeling van het kind. Vooral beweegervaring is in deze 
leeftijdsfase belangrijk. Vallen, opstaan, ontdekken (ook als 
iets 50 keer niet lukt) maakt dat kinderen leren. Ieder kind 
doet dat op zijn/haar eigen tempo. 

In de lessen wordt spelenderwijs door de dreumesen & 
peuters kennis gemaakt met diverse beweegthema’s. De 
lessen zijn ongedwongen en maken dat er voor het kind 
ruimte is zijn/haar eigen creativiteit te ontwikkelen. Plezier 
staat dan ook centraal!

Door ouders voor de kinderen 
Iedere ouder draagt iets bij aan of in de les. Hierdoor betalen wij alleen de kosten voor 
het huren van de zaal.

Zo bedenkt de initiatiefneemster vanuit haar expertise de lesactiviteiten, zijn er 
ouders die dit stukje schrijven voor ‘t Hèmers krantje’, inschrijfformulieren ontwerpen, 
inschrijvingen verwerken, kasboek bijhouden, muziek voor in de les en zo kunnen we 
nog wel even doorgaan. We kunnen het op deze manier voor iedereen ‘behapbaar’ 
houden. Spreekwoordelijk gezegd ‘vele hand maken licht werk’ en dat is gewoon zo! 

Peuters in beweging
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Bewegen in het bos!
In oktober zijn we een ochtend naar het Maria bos in 
Ophemert geweest (in plaats van te bewegen in de 
gymzaal). De kinderen hebben “kabouterhuisjes” gezocht 
en lekker door het bos gelopen. Ze waren ook onder de 
indruk van alles wat in het bos te vinden was, kastanjes, 
blaadjes, eikels, beukennootjes, noem maar op. Het was 
een geslaagde ochtend die we af hebben gesloten met “op 
een grote paddenstoel”.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar
We hebben een vliegende start kunnen maken met 15 kinderen en een
enthousiaste groep ouders zowel woonachtig in Ophemert als daarbuiten. We 
zouden het erg leuk vinden als de groep nog wat groter wordt. Doordat niet 
iedereen er iedere week is, voelt het niet aan als druk. De eerste, driejarige
kinderen zullen na de kerstvakantie naar de basisschool gaan en dat verloop zal 
deze groep houden. 

U kunt altijd 1 gratis proefles volgen. 

De kosten zijn 8 euro per maand of een strippenkaart 30 euro voor 10 lessen.

Nieuwsgierig
o Kom gerust eens langs in onze les 
o Bekijk onze facebook pagina

https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert

Ouders aan het woord
‘’Ja eindelijk’’…, dat was het gevoel toen eind september na 
mijn oproep op facebook een 12-tal enthousiaste ouders 
zich melde, zegt Mandy. 

Op 29 september zijn we gestart, nog maar net dus. 

Springen, dansen, glijden, rennen, stoeien, mijn zoontje 
weet veel afwisseling te maken en voelt zich al helemaal 
thuis in de gymzaal. Sterker nog, het woord ‘gymzaal’ komt 
thuis regelmatig uit zijn mond en hij kan niet wachten op 
de volgende les.

Peuters in beweging - VERVOLG -
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De oprichting van Waalruiters West, een stukje geschiedenis: 

De vereniging bestaat officieel sinds 1936. Tot de jaren zeventig onder de naam 
Waalruiters, maar na een complete leegloop in 1964, kon, bij de heraanmelding bij de 
federatie in 1977, de naam Waalruiters niet meer gekozen worden omdat deze al in 
gebruik was. Er is toen voor de naam Waalruiters-West gekozen. 

In de begin jaren van de vereniging (1936) werd de sport voornamelijk beoefend 
met paarden die doordeweeks aan het werk waren voor ploeg of wagen. Ook werd 
er deelgenomen aan wedstrijden in de regio. Niet met luxe trailer zoals wij dat nu 
kennen. De ruiters werden met paard en wagen naar het concours gereden. Paarden 
die moesten rijden werden achter de wagen gespannen. Er werden leuke resultaten 
geboekt, maar verder dan klasse L kwam men in die tijd niet. Er waren simpelweg te 
weinig wedstrijden om te promoveren. Eén van de beste resultaten in die tijd werd 
geboekt door het viertal Jos van Ooijen, Bep van Waarden, Jaap Noordam en Piet 
Hupkes. Zij haalden het Provinciaal kampioenschap. 

Verder was de vereniging actief bij vele evenementen, zoals Oranjeoptochten en werden 
er erehagen opgesteld bij bruiloften en bij het inhalen van de burgemeester. Ook 
namen de ruiters in 1948 deel van het spel De Nederlandse Tuin ter ere aan het vijftig 
jarig jubileum van koningin Wilhelmina. Het spel werd samen met de militaire politie 
gespeeld. De deelnemers kregen een oorkonde. 

Een mijlpaal was het 25 jarig bestaan op 11 mei 1961. Dit werd dan ook groots gevierd 
op 18 mei. De viering werd besloten met een jubileumconcours in september. Helaas 
hing het bestaan van de vereniging aan een zijden draadje. Op de ledenvergadering 
waren nog maar 5 aanmeldingen. In de notulen staat de historische uitspraak van de 
Reijer (de Kock) “doorgaan en d’r op uit gaan”. Met dit motto werden alsnog voldoende 
deelnemers naar Ophemert gehaald. Twee jaar later stopte de vereniging alsnog bij 
gebrek aan leden. 
Waalruiters West

Pas in 1977 is de draad weer opgepakt. Aan het eind van dat jaar waren er maar liefst 38 
rijdende leden. Nog steeds een record! De familie Kranendonk is hierin erg belangrijk 
geweest. Mevrouw Kranendonk heeft ook persoonlijk het vaandel voor de vereniging 
gemaakt. De start was op het terrein nabij de boerderij. Opmerkelijk was het dat er snel 
successen waren. De instructeurs Jan Vliet van Zante, Thea van Ommeren en Gerard 
van Maarseveen kregen veel lof voor hun werk. In die tijd gingen de ruiters met een 
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bus naar de wedstrijden en volgen de paarden en pony’s met een vrachtauto. Tijdens 
de pauze stonden de paarden gestald bij de bus. Ze werden vastgezet aan de bumpers, 
handvaten en spiegels. Dit moet beslist een komisch gezicht zijn geweest.

Concours aan de Molenstraat, 14 oktober 1986.

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 vrijdag 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 17 december.

Wij vertrouwen op uw medewerking en ontmoeten u graag voor deze kerstviering.
Het bestuur “Maranatha”.

   Telefoonnr:
Tineke van Aalst  689895
Willy van Heerewaarden 616653
Willy van Laviere  651708
Riet van Tintelen  652352
Engelien Versteeg 652556

KERSTVIERING 2018
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AED bij V.V.OPHEMERT
Sinds half november is er een 2e AED in Ophemert. Deze hangt op ons sportpark thv. 
de achterdeur van de kantine. Dus altijd bereikbaar voor iedereen als het nodig is, dat 
is een veilig idee!
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Opstart kookclub
  ‘De Lekkerbekjes’ Ophemert

In Ophemert zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers samen met de 
combinatiefunctionaris van Welzijn West Betuwe bezig met de voorbereidingen 
voor het opstarten van een kookclub. Kinderen, die zich hiervoor aanmelden, 
kunnen vanaf februari voor het eerst koken bij kookclub ‘De Lekkerbekjes’.

Naar aanleiding van de cursus “Dat SMAAKT!”, start op donderdag 7 februari een 
kinderkookclub in Ophemert. “Dat SMAAKT!” is een gezamenlijk project van Welzijn West 
Betuwe en Lionsclub Rivierenland. Tijdens 4 lessen na schooltijd zijn kinderen uit groep 
5 t/m 8 aan de slag gegaan met lekkere, gezonde voeding door middel van diverse 
spellen en het koken van recepten. Op deze manier krijgen kinderen voorlichting over 
gezonde voeding en worden zij bewuster van hun eigen voedingspatroon. 

Omdat er veel enthousiaste kinderen zijn en om deze bewustwording voort te zetten 
worden momenteel de voorbereidingen gedaan voor het opzetten van een heuse 
kookclub. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar kunnen deelnemen aan deze 
kookclub, genaamd ‘De Lekkerbekjes’. Op iedere eerste donderdag van alle even 
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Vrijwilligers gezocht
Kookclub ‘De Lekkerbekjes’ is nog op zoek naar vrijwilligers. Vind jij het leuk om te koken 
met kinderen of wil je kinderen iets leren over (gezonde) voeding? Laat het ons dan 
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Beste Hemersè,

Bijna 1 jaar bezig in Huis op Hemert
Een terug blik in onze ervaringen van afgelopen jaar.
Voor ons was alles nieuw, alles onder de knie krijgen en uitzoeken. Het eerste half jaar 
was het hectisch, maar het is ons aardig gelukt al zeg ik het zelf.
We hebben veel mankementen gehad en dus ook monteurs. Tot nu toe is alles weer 
gemaakt en heeft onderhoud gehad.
We zien ook dat het toegankelijker is geworden voor de mensen. In het begin kwamen 
mensen binnen en waren ook vrij snel weer weg, nu maken mensen een praatje met 
elkaar en blijven even, of spreken ons aan met vragen of ideeën. 
Wij hebben het idee dat het nu aan het worden is waar het gebouw voor bedoeld is.
We zijn ook veel aan het ruimen geweest, zowel in magazijn als in de keuken en buiten 
het terras. En schoonmaken niet te vergeten.
Het terras heeft nieuwe tafels en stoelen gekregen. De foyer hebben we ons best op 
gedaan om het ook gezelliger er uit te laten zien, door aquarellen op te laten hangen 
van de aquarelclub van jan hento. En een bankstel te plaatsen.
In april dit jaar hadden we onze eerste aanvraag om een verjaardagsfeestje te verzorgen. 
Ik vond het spannend maar super leuk! Inmiddels zijn we een aantal feestjes verder en er 
staan er nog een paar gepland. Ook zijn we met plannen bezig voor volgend jaar, maar 
dat komt dan ook hier in het krantje te staan.
Aan de leuke en positieve reacties van het dorp te horen, zijn we op de goede weg. Tips 
positief of negatief horen we graag, zodat we er iets mee kunnen doen/veranderen.

Groet Ira.
ira@kulturhus-ophemert.nl of 06-30145103

Beheerster HoH
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Kindercarnaval vrijdag 1 maart 2019 
Hallo allemaal, 

Over enkele maanden is het weer zover, de carnaval komt er weer aan! Dat betekent 
dat wij weer druk bezig zijn om er een geslaagd feest van te maken. Vorig jaar 
was een groot succes met een geweldige opkomst, om dit aankomend jaar voort 
te zetten hebben wij wel wat hulp nodig en dat is gelukt. Dankzij onze sponsors 
kunnen we er aankomend jaar weer een knalfeest van maken, deze keer zal de avond 
verzorgd worden door een dj die 3 uur lang de kids vermaakt!! Geweldig toch? Super 
bedankt sponsors! Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen dat alle kids, 
papa’s, mama’s opa’s, oma’s uit ophemert en omstreken er net zoveel zin in hebben. 
Vergeet de datum niet te noteren, 
vrijdag 1 maart 2019 vanaf 18.00u in huis Ophemert. 

Groetjes ‘t carnavalscomité 

Mede mogelijk gemaakt door de sponsors;
Grondverzet Aart de Bruin Ingrid’s Haarstijl
Marcel Scheurwater transport Fruitsorteerbedrijf van Eldik
Autobedrijf H. Smits Klusservice L.v.B.
G.B. Openmind Bonno van Tintelen schilderwerken
Wijnmalen & Hausmann Gebr. Vos schilderbedrijf&glaswerken 
Flora Nova Volvo Lotte
Van Waarden bestrating Bella Cane
Blankers transport Eetcafé de Tol 
Huidexpert Helga Electro world Ton

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
 
 20 december  

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

HUIS OP HEMERT
KOFFIEOCHTEND 2018
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Algemene ledenvergadering
Op 10 september jongst leden is de algemene 
ledenvergadering geweest. Tijdens deze vergadering is 
er een nieuw bestuur gevormd. Echter zijn we nog steeds 
op zoek naar mensen die ons willen komen versterken 
binnen het bestuur.

Sport & Fun en Ladies Fit
Christina heeft aangegeven per 1 januari 2019 te stoppen met het lesgeven van de 
Sport & Fun en de Ladies Fit. Wij danken haar voor alle inzet de afgelopen jaren tijdens 
het lesgeven, maar ook voor haar inzet als bestuurslid. Inmiddels zijn wij op zoek naar 
vervanging voor deze lessen. Mocht je zelf les willen geven of ken je iemand die hier in 
is geïnteresseerd, neem dan contact op met 1 van onderstaande personen.

Controle toestellen
De toestellen zijn gecontroleerd en zijn voor dit jaar weer goedgekeurd. We kunnen er 
dus weer een jaar tegenaan!

Sinterklaas
Ieder jaar komen er een aantal pieten langs bij de AGO, meestal doen ze mee tijdens 
de lessen, de kinderen vinden dit altijd erg gezellig!

Proeflessen
De eerste 3 lessen zijn op proef, kom langs en doe mee!

Lestijden
Maandag 19.30 – 20.30 Badminton
Dinsdag 15.30 – 16.30 Sport & Fun (t/m 9 jaar)
 16.30 – 17.30 Sport & Fun (vanaf 10 jaar)
Woensdag 20.00 – 21.00 Ladies Fit
Vrijdag 15.30 – 16.30 Streetdance (4 t/m 7 jaar)
 16.30 – 17.30 Streetdance (8 t/m 10 jaar)
 17.30 – 18.30 Streetdance (11 t/m 14 jaar)

Vice voorzitter Erna Wachtmeester 0344-606658 
 vice@agosport.nl
Penningmeester Karin Tjonk 0344-605759
 penningmeester@agosport.nl
Algemene informatie: info@agosport.nl

A.G.O.
(Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert)
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Hallo allemaal!!!
Wat hebben we gedaan?

Vrijdag 7 september Bingo
 & 26 oktober Halloween
Het Jeugdsoos-seizoen is begonnen met een gezellige, knusse bingo. Er vielen veel 
kinderen in de prijzen, maar ook een paar valse bingo’s, dus: liedje zingen! Kevin Kusters 
ging ervandoor met de hoofdprijs, een cadeaubon van de Intertoys. Veel plezier ermee 
Kevin!

Op de bingo volgde de jaarlijkse Halloween-optocht! Alle kinderen waren super mooi 
verkleed en de huizen waren prachtig versierd. Er viel dit jaar niet één huis in de prijzen, 
maar vier! Super goed gedaan allemaal!

 

Wat gaan we de komende tijd doen?
Op 30 november komt Sinterklaas op bezoek in de voetbalkantine van Ophemert. Hij 
neemt zijn logé mee, maar rara wie is dat…?

Vrijdag 30 november Het Grote Sinterklaasfeest 
Zoals we gewend zijn van de Sint, komt hij elk jaar op bezoek in de voetbalkantine voor 
Ophemert. Zo ook dit jaar weer op vrijdag 30 november! 

Er is veel een kleurwedstrijd en iedereen mag meedoen met de playbackshow. Er komen 
genoeg zwarte pieten mee, om er een groot feest van te bouwen! Zelfs de DJ-piet is 
meegekomen uit Spanje om de leukste hits te draaien! 

Zit je niet in Ophemert op school? In de voetbalkantine kun je op de hoge tafel bij 
de bar kleurplaten vinden. Ook liggen er briefjes om je mee in te schrijven voor de 
playbackshow!

Datums & tijden
Op vrijdagavond 30 november om 19.00 uur wordt Sinterklaas verwacht op de 
parkeerplaats bij de voetbal in Ophemert. Vóór vrijdag 23 november moeten de 
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briefjes voor de playbackshow en de kleurplaten ingeleverd zijn. De kleurplaten lever 
je in bij de juf of meester en het briefje mag je naar de Yellowstraat 13 (bij Anita) 
brengen of naar Kapelstraat 4 (bij Frances).

Wij hebben er heel veel zin in en zien jullie graag op 30 november!

Facebook
We worden steeds actiever op Facebook en proberen zoveel mogelijk berichtjes te 
plaatsen. Om meer mensen te kunnen bereiken vragen wij jullie vriendelijk om onze 
berichten af en toe te delen. Alvast bedankt! 

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

Voor vragen kun je terecht bij Anita, Bianca, Juul & Frances

Stichting Jeugdsoos  - VERVOLG -

Adventstijd 2018
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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  ]
- 37 -

KERSTBOMEN VERKOOP
Al een aantal jaar verkopen wij met veel plezier in Ophemert 
kerstbomen. Dit doen wij tevens al ruim 35 jaar in Erichem.

Door nieuwe werkzaamheden hebben wij moeten besluiten om 
in Ophemert met de verkoop te stoppen.

In Erichem zetten wij de verkoop voort. Hier kunnen wij u nog 
meer keus bieden en hebben we zelfs de mogelijkheid om de 
boom vers uit de grond te rooien.

Wij hopen onze klanten ook dit jaar te verwelkomen, alleen dan in Erichem. Als 
tegemoetkoming voor onze klanten; TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 
GRATIS BEZORGING VAN DE BOOM.

U vind ons tegen over Erichemseweg 68 A.

Voor eventuele vragen bel of mail gerust.
0630750971 of 0610231797
van.kuijlenborg@online.nl

Met vriendelijke groet Fam.van Kuijlenborg

De Ruilbeurs van de Betuwe
Zaterdag 5 Januari 2019 “De Ruilbeurs van de Betuwe”
Loonbedrijf H.Valkis, Hermoesestraat 4, Zennewijnen.
Inlichtingen: 
 Jan Timmer: 0344-661598
  Henk Valkis: 0344-652225 
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Voorzitter
Na een korte periode heeft Dylan Groenveld de weloverwogen 
keuze gemaakt om per 1 december te stoppen als voorzitter van 
V.V.Ophemert. Middels een persoonlijk schrijven heeft de Dylan de leden hierover 
geïnformeerd. Dit betekent dat er binnen het bestuur een plek vrijkomt voor de 
positie van voorzitter. Ben jij/ ken jij die persoon die deze plek in wil vullen, maak dat 
dan kenbaar bij het bestuur of stuur een mail naar info@vvophemert.nl.

Kantine
Sinds de zomerstop draait de kantine op vrijwilligers. Dit gaat uitermate goed. Leuk 
om te zien hoe de mensen achter de bar samenwerken en zich al snel thuis voelen en 
hun draai vinden op deze plek. 

Nieuwe activiteiten commissie
De vereniging heeft een nieuwe activiteitencommissie: Femke, Kirsten, Lorena, 
Dennis, Joris & Pim. Deze positieve club organiseert met veel enthousiasme 
activiteiten voor onze vereniging. 
Vragen/ opmerkingen/ ideeën? Stuur een mail naar: activiteiten@vvophemert.nl.

 

Oliebollen verkoop
Zaterdag 10 november vond de jaarlijkse oliebollenverkoop weer plaats. De 
activiteiten commissie had 3000 oliebollen/ 500 zakken ingekocht en ook dit jaar 
waren de oliebollen weer snel verkocht. Er is een mooi bedrag binnen gekomen wat 
gebruikt gaat worden voor nieuw materiaal voor zowel de jeugd als de senioren 
teams. Iedereen, kopers, verkopers & Bakkerij Bas van Ooijen, bedankt voor je 
bijdrage!

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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V.V.Ophemert. Middels een persoonlijk schrijven heeft de Dylan de leden hierover 
geïnformeerd. Dit betekent dat er binnen het bestuur een plek vrijkomt voor de 
positie van voorzitter. Ben jij/ ken jij die persoon die deze plek in wil vullen, maak dat 
dan kenbaar bij het bestuur of stuur een mail naar info@vvophemert.nl.

Kantine
Sinds de zomerstop draait de kantine op vrijwilligers. Dit gaat uitermate goed. Leuk 
om te zien hoe de mensen achter de bar samenwerken en zich al snel thuis voelen en 
hun draai vinden op deze plek. 

Nieuwe activiteiten commissie
De vereniging heeft een nieuwe activiteitencommissie: Femke, Kirsten, Lorena, 
Dennis, Joris & Pim. Deze positieve club organiseert met veel enthousiasme 
activiteiten voor onze vereniging. 
Vragen/ opmerkingen/ ideeën? Stuur een mail naar: activiteiten@vvophemert.nl.

 

Oliebollen verkoop
Zaterdag 10 november vond de jaarlijkse oliebollenverkoop weer plaats. De 
activiteiten commissie had 3000 oliebollen/ 500 zakken ingekocht en ook dit jaar 
waren de oliebollen weer snel verkocht. Er is een mooi bedrag binnen gekomen wat 
gebruikt gaat worden voor nieuw materiaal voor zowel de jeugd als de senioren 
teams. Iedereen, kopers, verkopers & Bakkerij Bas van Ooijen, bedankt voor je 
bijdrage!
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Sponsoring
De meiden van MO15 zijn ontzettend blij met hun nieuwe tassen, gesponsord door 
Betuwse Speelboerderij Varik. Ontzettend bedankt!

 

Pupil van de week
Er zijn weer 2 pupillen geweest die de aftrap bij ons 1ste elftal hebben mogen 
verzorgen.

 

Joris 30 september    Youke 14 oktober

Week van de scheidsrechter
Week 41 was het de week van de scheidsrechter. Zonder deze vrijwilligers, die er 
altijd zijn, weer of geen weer, geen wedstrijd. Ook wij hebben onze scheidsrechters 
bedankt voor hun tomeloze inzet. 

Zaaltraining
Vanaf 7 januari is er voor alle teams de mogelijkheid om blij slecht weer in de zaal van 
Huis op Hemert te trainen. 

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Social Media
Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws/ komende evenementen volg 
V.V.Ophemert op Facebook en Instagram.

Agenda
Zondag 18 november:  Super Sunday: Derby Day
Woensdag 28 november  Komt de ‘Voetbal Piet’ assisteren 
    bij de jeugdtraining 
Zaterdag 5 januari  Snerttoernooi 
Vanaf maandag 7 januari:  Zaaltraining in Huis op Hemert

Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Voorzitter   Dylan Groenveld   06-81320306
Secretaris  Gerrit Stap   0344-652207
Sponsoring  Rob van Heun  06-53323574
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Social Media:   VVOphemert

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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Deadline voor uitgave1 van 2019 is: 20 januari. 
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 

AED bij HuisOpHemert
Beste inwoners van Ophemert

Door de gemeente Neerijnen is er een nieuwe AED geplaatst bij Huis op Hemert.
Een prachtig iets natuurlijk wat we hopelijk zo weinig mogelijk ingezet zal worden.

Maar als het wel nodig is weet jij dan hoe je met een AED moet omgaan en een 
reanimatie kan starten en de eerste hulp kunt verlenen ??

Door de gemeente wordt er een reanimatie/ AED gebruik cursus aan geboden om de 
effectiviteit te vergroten van de geplaatste AED.

Wil je ook de cursus bij wonen en zo de kans op een succes volle reanimatie te 
vergroten? Geef je dan op bij de beheerster van Huis op Hemert.

Of heb nog vragen over de AED of het gebruik hiervan.

ira@kulturhus-ophemert.nl
06-30145103
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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
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Onze dorpen ook digitaal ?
  ”komt dat zien”

Het digitaal plein van Ophemert & Zennewijnen waar zowel
verenigingen, clubs maar ook de ondernemers en ZZP-ers van 

Ophemert & Zennewijnen zich kort kunnen en mogen presenteren!

www.ophemert.nl

advert-www-ophemert-nl.indd   1 1/23/2018   11:25:22 PM



‘t Hèmers Krantje

Nr 6, november 2018

        ____________ 

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 


