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6november 2019
Jaargang 13,
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 
info@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. Erna Wachtmeester
Euphonia Berendet van Huenen
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Tonny Vermeulen
Klaverjassen Petra de Haas
Huis op Hemert John & Ira Overeem 
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
1e 26 januari 6 februari
2e 22 maart 2 april
3e 17 mei 28 mei
4e 28 juni 9 juli
5e 6 september 17 september
6e 8 november 19 november

Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.
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Roelien Hagesteijn
Reinier van Haeftenlaan 1
4061BR Ophemert
Telefoonnummer: 0344-652595
Email: pedicureroelien@upcmail.nl

AGB code: 96008865
ProVoet lidnummer: 302553

Kwaliteits Registratie Nummer: 6096
Gediplomeerd pedicure voor de

Diabetische en Reumatische voet
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 Een staking of protestactie meer of minder?

Beste dorpsbewoners,

We naderen al weer naar het einde van het jaar 
en ja wat is zo’n jaar weer snel voorbij gegaan. 
Er is weer genoeg gebeurt, leuke maar ook 
mindere leuke dingen kwamen voorbij.

Wat nu vooral in het nieuws speelt is het aantal stakingen/ protestacties dat over ons 
land heen “waait”.
Afgelopen mei bij de NS voor de pensioenen, de boeren afgelopen weken voor 
het stikstofbeleid, 6 november leraren uit het onderwijs  i.v.m. werkdruk en het 
lerarentekort, op 20 november personeel uit ziekenhuizen en ga zo maar door.
Allemaal maken ze zich zorgen (en volgens mij terecht) voor nu en de toekomst, het 
zou fijn zijn als ze serieus gehoord worden.

Maar tot mijn schrik “waait” het ook in Ophemert….. 
U zal wel denken, waar zal hij zich druk over maken, nou…. ik maak mij nu zorgen 
om het feit dat sinterklaas ook van al die stakingen en protestacties iets heeft 
meegekregen en ook wel zin heeft om er eentje te doen……. Tja het moet niet 
gekker worden?!?
Ik ben wel erg nieuwsgierig geworden waarvoor de Goedheilig man in ons dorp zou 
willen staken?
Wil hij meer Sinterklaasliedjes horen, dat de mensen wat liever voor elkaar is, wil hij 
mee gaan doen met de “Pietendiscussie”? 
Ik weet het niet, maar na 29 november komen we erachter!

Maar waar zou u voor willen staken, voor welk “goede doel”? Heeft u hier ook mee te 
maken of draagt u de stakers een warm hart toe?

Voor nu “staakt” mijn pen en kan ik u zo aan het eind van het jaar een warme kerst 
en een veilig oud en nieuw toewensen!

Een hartelijke groet van een dorpsbewoner

Belevenissen van een dorpsgenoot 
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De wintertijd is weer ingegaan, we hebben één nacht een uur langer
kunnen slapen. Wat mij betreft zou ik het prima vinden als dit zo
bleef, gewoon het hele jaar door de wintertijd. Ik vind die lange 
winteravonden wel gezellig, kaarsjes aan en een leuk boek om te 
lezen een potje thee erbij, heerlijk. Het heeft ook al een paar nachten
gevroren terwijl de winter officieel pas in december begint. 
December feestmaand: Sinterklaas en Kerstmis en Oudjaar. Of de Sint dit jaar gaat 
komen is nog een verrassing. Vooral als hij het weer zo lelijk vindt, met die zuidwester 
stormen spookt het op de Noordzee en Sinterklaas houdt daar niet zo van.                                                                                                              
Hoe dan ook, de SOOS-middagen zijn weer begonnen met een goede opkomst en 
een gezellige sfeer. Ook mochten we nieuwe bezoekers verwelkomen, heel fijn. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. 

Wat is geweest:
In september zijn we op bezoek geweest bij Campingpark Zennewijnen. Jammer 
genoeg was het weer nou niet wat we graag hadden gewild. Het regende de 
hele middag. We konden dus niet gezellig op het terras bij het zwembad zitten, 
of lekker over de camping wandelen. Gelukkig was het in de kantine ook heel 
goed toeven, waar we gastvrij ontvangen werden door het echtpaar Coenraads. 
Zij vertelden over de veranderingen die zij op het park hebben gerealiseerd de 
afgelopen jaren. Helaas was het te nat om die veranderingen te gaan bekijken.                                                                                         
Bij de feestelijke accordeonklanken smaakten de sandwiches, hartig of zoet, heerlijk.                                      
Kortom een gezellige middag.

Het thema van de SOOS-middag in oktober was: Rozen verwelken, schepen vergaan.                                                   
Er werden veel oude en iets nieuwere poesiealbums bekeken en natuurlijk werden er 
heel wat poesiealbumversjes voorgedragen. Dit alles onder leiding van de heer Jan Bark.

Wat gaat komen:
Woensdag 6 november 2019: 14.30 uur in de Torenhof aan de Weverstraat.  
We ontvangen dan het smartlappenstel “Ria en Bert Punt en El”.                                                                                  
Een gezellige muzikale middag, compleet met het meezingboek. Dus…  Kun je nog 
zingen?  Zing dan mee!

Woensdag 4 december 2019, 14.30 uur in de Torenhof. Sinterklaasmiddag?                             
Vorig jaar is de Sint niet bij ons op bezoek geweest. Zou het dit keer Lukken?                                                          
We gaan het proberen.      

Woensdag 8 januari 2020. Let op!  Andere tijd! Van 11.00  uur 
tot 16.00 uur. Nieuwjaarsontmoeting.  In de Torenhof.                                                                                                                   
We brengen een toost uit op het nieuwe jaar.   De kokkinnen  binnen ons bestuur 
hebben de kookboeken weer tevoorschijn gehaald en doorgebladerd. Het menu is al 
samengesteld. De boodschappen moeten nog worden gedaan en dan kan het koken 
beginnen. Komt allen naar deze gezellige bijeenkomst. Let op de tijd!

60+ SOOS OPHEMERT
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RESTAURETTE ‘KOM D’RIN’
Beste Hemersen, 

Nu u dit leest is het al bijna winter,vroeg donker en
koud en soms guur weer dus kom is een keer bij ons eten.
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 € 12,50
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.

Telef  0344-651875  of  0418-651427

U bent van harte welkom

Voor informatie over de middagen en/of voor het regelen van vervoer naar de 
Torenhof, kunt u contact opnemen met Riet van Meeteren tel. 652003, Bertha van 
Lith tel. 652539, of Evie de Bie tel. 651266.
Wij wensen u mooie herfstdagen toe en hopen u binnenkort te ontmoeten . 

Tot ziens in de Torenhof,
Riet, Evie, Bertha, Fietje, Hennie, Bep en Tunny.

60+ SOOS OPHEMERT - vervolg
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“communiceren”

Vroeger op school leerden wij over “communicerende vaten ” ,
maar dat is niet waar ik HIER over wilde “praten”.
Het is wel een soort “verbinding” met elkaar,
maar dan mondeling of via een gebaar !
Tegenwoordig zijn daar diverse methodes voor
vooral de jeugd heeft dat al heel jong door: 
De mobile telefoons zijn er om berichten met elkaar te delen,
en hele kleine kinderen zie je er al mee spelen.
Spelletjes doen , soms urenlang , dat maakt mij echter wel eens bang.
Dat kan toch nooit goed voor hun ogen zijn?
Al die kleuren en “flitsen” die doen toch “pijn”?
Over 10 jaar zullen zij vast allen al brillen dragen,
dus: wat schoolverlaters zich het beste af kunnen vragen
als ze nog niet weten welk beroep ze moeten kiezen ….......
houd vooral het vak opticien “in de smiezen” !
Ik durf bijna wel te voorspellen ,
als je DAT wordt kun je later veel bankbiljetten tellen :)

Zelf doe ik natuurlijk ook mee met die apparaten 
maar ook per telefoon wil ik nog wel eens graag praten.
Er zijn heus nog mensen die geen digitale middelen bezitten
dus ik ga er echt graag voor zitten als Riekske mij vanuit Ophemert wil bellen
om mij over allerlei zaken die daar gebeuren te vertellen !
Met de pc en het tablet kan ik emails verzenden , naar familie en bekenden.
Mijn mobile heb ik om te smsen, dus via dat apparaat heen en weer te “kletsen”. 
Via Skype heb ik elke dag met Sonja in Spanje kontakt...
ja dat is toch wel een heel groot “gemak”!!!

Voor 2019 is dit het laatste Hèmers Krantje alweer,
dus schrijf ik hier ook mijn “december-wensen” alvast neer :
Ik hoop dat jullie die feesten in gezondheid mogen gedenken
en dat iedereen met de jaarwisseling aandacht zal schenken
aan de mensen en dieren die zo bang voor dat vuurwerk zijn
dan wordt Oud en Nieuw vieren vast wel heel fijn!

Een heel Gelukkig en Voorspoedig 2020 toegewenst !!!
Hartelijke groeten Editha v.d.Bergh-Hörmann 
   + HI 5 Pansjo

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Hoeveel eikels verzamelt een Vlaamse Gaai in de herfst?? Nou dat zijn er heel veel,wel  
8000, dus als U nog wat eikels over heeft….. Hoe we dit weten? Nou Nico de Haan,  
zo ongeveer Nederlands bekendste vogelkenner bracht ons die wijsheid bij op onze  
afdelingsavond van 30 september. De leden van vrouwenvereniging Maranatha waren 
deze avond onze gasten en Nico vertelde ons allerlei wetenswaardigheden over een 
schilderij van Frans Snijders Het vogelconcert, een schilderij dat in de Hermitage in 
Sint Petersburg hangt.
Frans Snijders heeft dit schilderij geschilderd rond 1630 , hij was een leerling uit de 
school van barokschilder Rubens. Het schilderij deed me een beetje denken aan de 
schoolplaten van vroeger, dit was zo mooi en gedetailleerd geschilderd. Hoe mooi dat 
konden we zien op een foto van deze tijd. 26 vogels o.a de blauwborst, de buizerd, 
zwaluwen, een pauw en de uil die regisseert.  Maar voordat Nico met zijn verhaal 
begon vertelde zijn vrouw Els iets over vogels in de kunst. Al met al een hele boeiende 
avond.

Op zaterdag 5 oktober vierde Vrouwen van Nu afdeling Gelderland haar 80-jarig 
bestaan. Dit gebeurde op nationaal sportcentrum Papendal in Arnhem. 1300 vrouwen 
uit de hele provincie waren gekomen om er met elkaar een gezellige middag van 
te maken. We konden een workshop doen, zoals  nordic walking, pub quiz, parfum 
maken, gezonde voeding, en vele andere en met elkaar wat drinken en eten.

Dementie, er wordt veel aandacht aan besteed in pers en andere media. Theatergroep 
«ut Raakt» heeft in een indringende en ontroerende voorstelling op 30 oktober laten 
zien dat er toch nog heel veel dingen mogelijk zijn. Het stuk gaat over moeder Anna 
die ziekte van Alzheimer heeft en haar dochter Rie. Zij heeft een dagboek bijgehouden 
van de jaren van de diagnose tot aan het overlijden van haar moeder. Ook maakte 
Rie aquarellen die allemaal iets met dementie te maken hebben.  In de zaal kon je 
een speld horen vallen ,we zagen en hoorden dat er ondanks het onomkeerbare 
van die vreselijke  ziekte toch heel veel mooie momenten kunnen zijn die bewaard 
blijven maar ook de moeilijke momenten, het ongrijpbare en  het moeten accepteren 
dat je eigen moeder je niet meer herkent, berichten niet meer begrijpt en van de 
bureaucratie en regeltjes waar je soms tegen moet vechten.

De zaal in het Kulturhus was vol met onze eigen leden ,  belangstellenden uit 
Ophemert en Vrouwen van Nu uit Varik en Est. Wij allemaal zijn geraakt door de 
voorstelling van ‘ut Raakt’.

Onze volgende avonden zijn op 25 november, dan vieren we pakjesavond en 16 
december is onze kerstavond en dan is het jaar 2019 alweer bijna voorbij.

Nieuwsgierig geworden?????? Kom maar eens langs!!!!!!!!

Een hartelijke groet,
Lien, Jenny, Thea, Betty, Hermien.

Vrouwen van nu - Afdeling Ophemert
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Ik ben Petra Bazuin, gebiedsmakelaar van de gemeente West Betuwe. Ik ben contactpersoon 
voor alle inwoners, verenigingen en organisaties in uw dorp Ophemert. 

Waar kan ik u bij helpen? 
U kunt bij mij terecht met al uw vragen, signalen en ideeën die met de 
leefbaarheid in Ophemert te maken hebben. Ik leg uw vraag neer bij de 
juiste persoon, zowel binnen als buiten de gemeente. Ook denk ik mee 
als u een activiteit wilt organiseren in Ophemert. Wanneer nodig, help 
ik u bij het aanvragen van een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget om 
deze activiteit te realiseren.

Neem contact met mij op via petra.bazuin@westbetuwe.nl of 06-50 079298  
Neem voor andere vragen contact op via gemeente@westbetuwe.nl of 0345 - 72 88 00

Ik werk rondom leefbaarheid veel samen met de sociaal werker Hetty van Oord van Welzijn West 
Betuwe. Zij stelt zich nu ook even voor. 

Sociaal werker
Mijn naam is Hetty van Oord, ik ben sinds januari dit jaar sociaal werker 
van Welzijn West Betuwe in de dorpen Waardenburg, Neerijnen, 
Opijnen, Est, Varik, Heesselt en Ophemert. Inwoners en organisaties die 
vragen en ideeën hebben op het gebied van Welzijn kunnen mij bellen, 
mailen of appen.  Welzijn is een heel breed begrip. Wat doet een sociaal 
werker eigenlijk. 

Voor inwoners
Ik ondersteun inwoners die vragen hebben over bijvoorbeeld over minima-regelingen, het 
op orde houden van hun administratie, inwoners die behoefte hebben aan meer contact of 
tijdsbesteding, inwoners die zelf veel zorg hebben of voor een naaste zorgen(mantelzorgers). 
Ik doe dit niet alleen. Samen met inwoners uit de dorpen, vrijwilligers en collega’s proberen we 
inwoners op weg te helpen, te ondersteunen of te ontlasten.  

Voor organisaties en initiatiefnemers 
Naast deze ondersteuning kun je me ook benaderen als je bijvoorbeeld ideeën hebt over de 
leefbaarheid van je dorp, je meer vrijwilligers zoekt voor je initiatief of meer betrokkenheid 
wilt bij je idee of club. Thema’s die in veel dorpen spelen. Ik heb een veelzijdig netwerk in de 
Gemeente West Betuwe en kan dit inzetten om mensen en initiatieven aan elkaar te koppelen. 
Ik ken inmiddels veel mensen en clubs in de dorpen. Hierdoor kan ik mensen die bijvoorbeeld 
met de dezelfde ideeën rondlopen aan elkaar koppelen. Verder heb ik veel ervaring met het 
werken met vrijwilligers en het betrekken van inwoners bij projecten en activiteiten. Deze 
ervaring deel ik graag. Hierbij werk ik ook samen met de gebiedsmakelaar van de gemeente, 
Petra Bazuin. Samen kunnen we Ophemert mooier en leefbaarder maken.

Ik vind het leuk om mensen te helpen en bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen. Ik 
houd van gekke ideeën. Alle ideeën en vragen zijn welkom. Ik ga graag met je in gesprek. Elke 
eerste en derde donderdag van de maand ben ik van 9 tot 11 uur te vinden bij het Hulppunt in 
Huis Ophemert. 
Kom gerust een keer langs. Bel, app: 06-34094457 of mail hvanoord@welzijnwestbetuwe.nl

Gebiedsmakelaar en sociaal werker
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ST. MAARTENSKERK OPHEMERT,
AANVANG 22.30 UUR.

Een avond voor vele onder ons met veel emoties!

Op deze avond verleent GOSPELGROEP ICHTUS uit Vuren, een warme en betrokken 
groep mensen die met veel passie over het geloof zingt, hun medewerking aan deze 
dienst. Het koor bestaat inmiddels 35 jaar, en ter ere daarvan wordt aankomend voor 
jaar een jubileum CONCERT gegeven. Waar vele welkom zijn!
Ze hebben zo’n 35 enthousiaste leden van 15 jaar en ouder. Er wordt zowel Engels als 
Nederlandstalig gezongen.
Met ingang van dit jaar zingen ze onder leiding van dirigent Menno Alberts.
Repetieties zijn iedere woensdag om 20.00 uur in de Morgenter in Vuren.
Ze treden maandelijks op in kerken en bij voorbeeld tentdiensten in de wijde 
omgeving van Vuren.
De begeleidingsband bestaat uit pianist Gregory Wammes, toetsenist Bjorn Fidder, 
drummer Andre den Hartog en bassist Maarten Tol. Ook worden er regelmatig 
concerten georganiseerd.  
Voor meer informatie over optredens, boekingen of het lidmaatschap, kunt u hen 
volgen op facebook, of kijken op de website, www.ichtus.eu

Met het optreden van Gospelgroep Ichtus beloofd het een prachtige muzikale avond 
te worden. In deze dienst hoopt DS. VAN DE WEERDT UIT GEERTRUIDENBERG voor te 
gaan, voor vele geen onbekende [oud predikant van onze gemeente]

EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM.
Namens het concert team,
Alberty van Bommel / Tonny Vermeulen.

KERSTAVOND 24 DECEMBER 2019
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Antiek & Curiosa Hal
De Geer 5 in Ophemert (4061RP)

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

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

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

Tevens expositie AnsArt
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IN DE ST.MAARTENSKERK TE OPHEMERT 2019.
24 december Kerstavond aanvang 22.30 uur,
voorganger Ds .G. v. d. Weerdt uit Geertruidenberg,
met de medewerking van het Gospelgroep ICHTUS uit Vuren.

25 december 1e kerstdag aanvang 10.00 uur
voorganger Ds. N. Kuiperie uit Nieuwegein,
met de medewerking van het Gelegenheidskoor, onder leiding van Gonnie van 
Heugten.

29 december (zondag) aanvang 10.00 uur,
met voorgangster mevr. Both uit Lopik.

31 december, oude jaarsavond aanvang 19.30 uur,
voorganger Drs. Pastor Engel - Leune uit Benthuizen.
 Samenwerking met de Gemeente VARIK EN HEESSELT.

EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM!

KERKDIENSTEN ROND KERSTMIS
EN OUDEJAARSAVOND

Deze avond bij een komsten zijn onder leiding van mevrouw Tunny van Aalst,
het is een huiskamer project.
Door gezamenlijk een onderwerp uit te zoeken, wordt er op die avonden aandacht 
aan besteed.

Een ieder die daar belangstelling voor heeft is van harte welkom [ook heren].
De avonden in 2020 zijn:
8 JANUARI, 12 FEBRUARI, 11 MAART, 8 APRIL EN 13 MEI.
AANVANG VAN DEZE AVONDEN 20.00 UUR.

Deze avonden vinden plaats in de donkere dagen, sommigen van ons hebben dan 
meer tijd.
 
 De eerste avond plaats vindt plaats bij Tonny Vermeulen. Bredestr. 1 Zennewijnen.
Voor meer informatie, kunt U contact opnemen met,
Tonny Vermeulen, tel.651264.

GESPREKSGROEP OUDEREN
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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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Noteer alvast in Uw agenda.

Woensdag 11 december aanvang 19.00 uur in de St.Maartenskerk.

U/jij komt toch ook???
We zullen op weg naar Kerst mooie liederen met elkaar zingen. 

Adventzangdienst

ST.MAARTENS KERK OPHEMERT AANVANG 10.00 UUR.

Wij nodigen alle zang talenten uit Ophemert en Zennewijnen en daarbuiten uit
om mee te komen zingen in het “ gelegenheidskoor””.
Onder leiding van onze dorpsgenoot Gonnie van Heugten, Sopraan.
Het koor wil graag een bij dragen leveren van zang en muziek op 1e Kerstdag, 25 
december 2019,
in de St. Maartenskerk te Ophemert, aanvang 10.00 uur.

Er zijn 2 oefen avonden, die plaats vinden in de ST.MAARTENSKERK aanvang 19.30
maandag 16 december a.s.
en
maandag 23 december a.s.
Kom laat U stem horen, bij het koor.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Voor meer informatie, neem dan contact op de korencommissie,
Alberty van Bommel tel. o6 10051 881 en
Tonny Vermeulen tel. 651264

GELEGENHEIDSKOOR
1E KERSTDAG 25 DECEMBER 2019
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Zoals wellicht bekend is onze dominee Annemieke de Bruijn bij ons weg gegaan 
en per 1 september bevestigd in haar woonplaats Culemborg. Onze kerkdiensten 
worden nu ingevuld door gastpredikanten en zijn wij met de kerkenraad 
voorbereidingen aan het treffen voor een beroepingscommisssie om op zoek te gaan 
naar een andere dominee. 
Hiervoor moet aan bepaalde eisen voldaan worden.
Waarnemer voor pastorale zaken is nu voor ons Ds. Jumelet uit Zaltbommel. 
Helaas komt alles tegelijk want ons kostersechtpaar heeft ook aangegeven ermee te 
gaan stoppen vanaf Januari 2020 wegens gezondheidsredenen. 
Zij hebben altijd voor ons klaar gestaan Jaap Hekman 25 jaar en Gerda Hekman 21 
jaar. Wat zullen wij ze missen. Maar we hopen dat we hiervoor invulling vinden. 
Ook onze kerkdiensten moeten begeleid worden op het orgel en is er ook een lege 
plek gekomen door het vertrek van Marjan Feij. We hopen dat Bert van de Brink ons 
voorlopig nog blijft begeleiden. 
We hopen door goede samenwerking met elkaar, op zoek te gaan naar invulling van 
alle open gevallen taken. 
Mocht u zich geroepen voelen één van deze taken op u te nemen dan kunt u bij de 
kerkenraad terecht. 

Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Alberty van Bommel. 

Nieuws van de kerkenraad

Het lijkt nog erg ver weg, Koningsdag 2020, maar voordat we het weten is het weer 
zo ver… Donderdag 31 oktober hebben we onze eerste vergadering weer gehad en 
hebben we een hoop leuke ideeën met elkaar gedeeld.  

Terugkijkend op dit jaar was de locatie bij Huis Ophemert een groot succes. We kijken 
nog naar de mogelijkheden voor volgend jaar. De locatie blijft dus nog even een 
verrassing voor jullie. Houd onze facebook pagina in de gaten, als er meer bekend is 
delen we dit met jullie. 

Wel kunnen we het thema voor de optocht al aan jullie verklappen “75 jaar vrijheid 
in Nederland”. Laat jullie fantasie dus de vrijloop, we zijn al erg benieuwd naar jullie 
mooie creaties. 

Mochten jullie nou zelf boordevol ideeën en tips zitten, dan zijn deze altijd welkom 
bij ons. Stuur ons een berichtje op facebook of per mail naar oranjeophemert@
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Oranje groet,
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Voorbereidingen Koningsdag 2020!!
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CWF cycling staat op 4 juni 2020 weer aan de start van Alp d’HuZes! 
 
De band met Alp d’HuZes is zo intens dat we steeds weer een mogelijkheid vinden 
om naar Frankrijk te gaan. In 2020 zal CWF cycling in afgeslankte vorm, tot nu toe 
vier deelnemers, deelnemen aan Alp d’HuZes. Dit kunnen we doen door alle hulp en 
steun die we om ons heen krijgen. Met zijn allen vormen we een groot team dat dit 
mogelijk maakt, want het gaat nu eenmaal om de donaties in de strijd tegen kanker.
Er worden stappen gezet in de ontwikkelingen naar genezing en dragelijk 
maken van de ziekte, dat sterkt ons ook om door te gaan met onze inzet voor 
sponsorbijdragen. Daarentegen blijft de ziekte meedogenloos, dagelijks worden 
mensen geconfronteerd met de diagnose kanker. 
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 116.000 mensen kanker, dat zijn 13 mensen 
per uur!
Wij zetten ons in voor de mensen en hun naasten die te maken hebben met de ziekte 
kanker. Maar zeker ook voor degenen die we helaas al los hebben moeten laten ten 
gevolge van de ziekte. Daar komt onze drijfveer vandaan en kunnen we nog niet 
stoppen met de strijd.
De eerste acties voor 2020 staan op de kalender. 
- Op 18 januari houden we een spinningmarathon bij sportschool Juliën in 
Lienden. Zij stellen belangeloos hun faciliteiten beschikbaar die dag. In de winter dus 
lekker binnen met zijn allen op de spinningfiets en pastamaaltijd achteraf. Opbrengst 
100% voor Alp d’HuZes.
Inschrijven kan via facebook of email: cwfcycling@gmail.com
- Nog een actie ergens in het vroege voorjaar. Meer info volgt
- De eerste week van juni zitten we op de Alp in Frankrijk. De dag waarop het 
moet gebeuren is donderdag 4 juni, de ontlading na alle inzet en trainingskilometers.
- De laatste zondag in augustus weer de CWF Cycling en Walking for Life, 
zondag 30 augustus. Start en Finish bij het Dijkhuis in Ophemert, zij steunen ons al 
jaren in de strijd tegen kanker.
Frisse inzet en ideeën zijn nodig om de strijd tegen kanker voort te zetten. 
Geïnteresseerden kunnen een berichtje achterlaten op onze facebookpagina,  ons 
emailadres cwfcycling@gmail.com of op onze websitewww.cwfcyclingteam.nl 

CWF cycling - Alp d’HuZes!
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4 Januari houd de Betuwsche Hitorische Tratoren Club haar jaarlijkse ruilbeurs.
De Ruilbeurs vn de betuwe die gehouden wordt bij loon bedrijf H. Vakis, 
Hermoesestraat 4 te Zennenwijnen.
U is  welkom voor bezoekers van 8,00 uur tot 13.00 uur en voor stenthouders vanaf 
7.00 uur .
Voor inl. bij K.van Dordmond tel,0418-652308 /H.Valkis 0344-652225.
Een beurs waar trekkers en machines ,onderdelen en van alles te koop is.
Ook voor een hapje en een drankje bent u welkom en een plaats om elkaar een 
gelukkig nieuwjaar te wensen!!! 

Tot 4 Januari namens de B.H.T.C,

Van de B.H.T.C.

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 20 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 2019
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24 Drs. Pastor Engel Leune  Laatste zondag Kerkelijk Jaar
 Benthuizen   Koffie drinken

Dec. 1 Ds. W. van Wakeren  1e advent
 Veenendaal

8 Drs. P.van Lunteren  2e advent
 Hoenderloo

15  Ds. C. van Dorp     3e advent
 Utrecht    Heilig Avondmaal
 
22 Dhr. F. v.d. Tempel  4e advent
 Zwammerdam 

24 Ds. v.d. Weert   Kerstnachtdienst
 Geertruidenberg   M.m.v. Koor Ichtus

25 Ds. N. Kuipèrie   1e kerstdag
 Nieuwegein   M.m.v. Gelegenheidskoor

29 Mevr. Both
 Lopik 
 
31 Drs. Pastor Engel Leune  Oudjaarsdienst in Ophemert
 Benthuizen    met Varik/Heesselt

Rooster diensten Advenstijd 2019
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Nieuw vanaf januari 2020 PILATES nu ook in ‘Huis op Hemert’
Pilates wordt gegeven als een training waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling 
en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is. Het is een effectieve training die je 
spiergroepen versterkt en rekt om een sterk maar ook soepel lichaam te krijgen.

Wil jij ook een sterk en soepel lichaam? 
Meld je dan aan voor een gratis kennismakingsles op een van de onderstaande data via 
e-mail pilates.annapura@gmail.com of neem telefonisch contact op met Ans van Driel 06 
2636 7983
• Maandagavond  25 november van 20:00 tot 21:00 uur 
• woensdagochtend  27 november van 9.00 uur tot 10.00 uur 

Pilates beoefen je wanneer je:
• je houding wilt verbeteren, waardoor rug-, nek- en schouderklachten zullen verminderen 
en voorkomen kunnen worden
• een gezond bewegingspatroon wilt ontwikkelen
• kracht en lenigheid wilt vergroten, zonder daarbij overdreven (opgepompte) spiermassa 
wilt opbouwen
• op dynamische wijze toch wilt ontspannen
maar het belangrijkste Pilates is vooral leuk!

Voor wie is Pilates geschikt?
In principe kan iedereen van jong tot oud Pilates beoefenen op zijn of haar eigen niveau 
en ieder met zijn eigen doelstelling. De een komt om leniger te worden, de ander om zijn 
zwakke rug te versterken. Er zijn ook atleten en dansers die Pilates beoefenen om in hun 
eigen sport beter te kunnen presteren. Daarnaast helpt Pilates bij het herstel van blessures 
of fysieke ongemakken, zoals bijvoorbeeld rug en of schouderklachten. Pilates wordt door 
fysiotherapeuten steeds vaker aanbevolen als aanvulling op de reguliere behandeling.

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust via e-mail pilates.annapura@gmail.com of neem 
telefonisch contact op nummer 06 2636 7983

Graag tot ziens op de kennismakingsles,
Sportieve groet, 
Ans van Driel 
AALO Klassiek Pilates mat-Instructeur 

PILATES
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Momenteel zijn we druk aan het repeteren voor onze jaarlijkse uitvoering van 16 november 
a.s. in Huis op Hemert. Het thema van dit jaar is ‘Best of Top 2000’ en de avond begint om 
20.00 uur. Daarbij gaan we ook testen hoe het met de muziekkennis van de bezoekers is 
gesteld. Dus komt allen kijken en luisteren!!!

Na de uitvoering staan de volgende optredens op de kalender:
• Vrijdag 29 november a.s. zijn we weer van de partij bij de intocht van Sinterklaas en zijn 
pieten.
• Vrijdag 13 december a.s. zullen we weer meewerken aan de kerstmarkt in Geldermalsen. 
• Zaterdag 21 december a.s. wordt de tweede editie van het kerstconcert in de schelp 
gehouden. Aanvang tussen 18.00 / 18.30 uur. Zet dit alvast in uw agenda en houdt onze 
affiche in de gaten! Bij slecht weer zullen we uitwijken naar Huis op Hemert.
We zijn voor het einde van dit jaar dus nog een aantal keer te horen en te zien in het dorp 
en daarbuiten. We hopen u ook dan weer te mogen ontmoeten!

Mocht u er oren naar hebben om ook zelf (weer) muziek te gaan maken, kom dan 
gerust eens binnen lopen op één van de repetitie-avonden op dinsdag (slagwerk) en/of 
woensdag (harmonie)

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  ]
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Seizoen 2019/ 2020

Voetbalschool
Dit najaar zijn we van start gegaan met de voetbal-
school. 3 zondagochtenden kreeg de jeugd extra 
techniektraining onder leiding van Andre Verbeek, 
trainer 1e elftal. Het was een enorm succes!

Onderhoud
Ons terreinteam is opzoek naar mensen m/v die op de maandagmiddagen van ca 
13.30 - 16.00 uur willen helpen met diverse voorkomende klussen op- & rond het 
veld. Dit gaat altijd heel gemoedelijk met uiteraard een kop koffie of thee en een 
gezellig praatje. Geïnteresseerd? Kom maandagmiddag eens langs bij Hans, Herman 
& John.

Sponsoring
Onze JO9 ontving mooi nieuw tenues 
van Ton Elektro Ophemert. Ontzettend 
bedankt!!

De jongens & meiden van ons JO12 team hebben nieuwe tenues gekregen. Corne 
Laponder & Ronald van Helten bedankt!

Op- & rond het veld
Pupil van de week
Er zijn alweer 3 pupillen van de week geweest die het eerste doelpunt bij de 
tegenpartij mochten scoren 

V.V.OPHEMERT
VAN HET BESTUUR
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29 september Winsten       13 oktober Youke               27 oktober Deon

Week van de scheidsrechter
Week 41 was het de week van de scheidsrechter. Ook wij 
hebben onze scheidsrechters bedankt voor hun geweldige 
inzet! Deze mannen zijn er altijd, weer of geen weer en 
zorgen ervoor dat er gevoetbald kan worden! 

Walking football 
In het vorige Hemers Krantje deden we een oproep voor 
Walking Football. Helaas lukt het niet om voldoende mensen 
bij elkaar te krijgen om dit van start te laten gaan.

Oliebollen verkoop
Zaterdag 16 november vond de jaarlijkse oliebollenverkoop weer plaats. De 
activiteiten commissie had 3000 oliebollen ingekocht. 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!

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

Agenda
Woensdag 27 november  ‘Voetbal Piet’ helpt bij de jeugdtraining 
Zaterdag 4 januari  Snerttoernooi 
Zaterdagmiddag 4 januari Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 8 april  Schoolvoetbaltoernooi (gemeente West Betuwe
    Oost) op ons veld.

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

V.V.OPHEMERT - VERVOLG -
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bij elkaar te krijgen om dit van start te laten gaan.

Oliebollen verkoop
Zaterdag 16 november vond de jaarlijkse oliebollenverkoop weer plaats. De 
activiteiten commissie had 3000 oliebollen ingekocht. 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!

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

Agenda
Woensdag 27 november  ‘Voetbal Piet’ helpt bij de jeugdtraining 
Zaterdag 4 januari  Snerttoernooi 
Zaterdagmiddag 4 januari Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 8 april  Schoolvoetbaltoernooi (gemeente West Betuwe
    Oost) op ons veld.

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

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

Wat doen wij?
Spelenderwijs leren de kleintjes springen, rennen, rollen, klimmen, hangen, spelen met 
een bal of hoepel etc. We starten de les gezamenlijk met een liedje of een spelletje. 
Hierna kunnen de peuters heerlijk vrij spelen. 
Kleine kinderen tot 4 jaar kunnen meedoen met onze peuters in beweging groep. 

Welkom
Nieuwe kinderen zijn altijd welkom!

We zijn iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) te vinden in de gymzaal van Huis Op 
Hemert. U kunt altijd een gratis proefles komen volgen.

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

Thema-les
Op donderdag 5 december staat er een gezellige pietengym 
op het programma.  Vindt u het leuk om deze dag 
vrijblijvend met uw peuter mee te bewegen stuur dan een 
mailtje naar: peutersinbeweging@ziggo.nl

Peuter aan het woord
Mijn naam is Thijs en ben 3 jaar oud. Vanaf de start van Peuters in Beweging gaan we 
al naar de gymzaal. In het begin vond ik het wel spannend. Maar hoe vaker ik ging hoe 
leuker ik het vond. Omdat mama niet altijd kan ga ik soms ook met oma naar de gym. 
Ik vind het leuk om met de andere kindjes te rennen en beweging op de verschillende 
toestellen die er staan. In de herfstvakantie zijn we naar het bos gegaan. Daar mocht ik 
met mijn emmertje opzoek gaan naar kastanjes, blaadjes en eikels. Dit was erg leuk!

Peuters in beweging



- 43 -

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

Wat doen wij?
Spelenderwijs leren de kleintjes springen, rennen, rollen, klimmen, hangen, spelen met 
een bal of hoepel etc. We starten de les gezamenlijk met een liedje of een spelletje. 
Hierna kunnen de peuters heerlijk vrij spelen. 
Kleine kinderen tot 4 jaar kunnen meedoen met onze peuters in beweging groep. 

Welkom
Nieuwe kinderen zijn altijd welkom!

We zijn iedere donderdagochtend (9.15 – 10.00) te vinden in de gymzaal van Huis Op 
Hemert. U kunt altijd een gratis proefles komen volgen.

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

Thema-les
Op donderdag 5 december staat er een gezellige pietengym 
op het programma.  Vindt u het leuk om deze dag 
vrijblijvend met uw peuter mee te bewegen stuur dan een 
mailtje naar: peutersinbeweging@ziggo.nl

Peuter aan het woord
Mijn naam is Thijs en ben 3 jaar oud. Vanaf de start van Peuters in Beweging gaan we 
al naar de gymzaal. In het begin vond ik het wel spannend. Maar hoe vaker ik ging hoe 
leuker ik het vond. Omdat mama niet altijd kan ga ik soms ook met oma naar de gym. 
Ik vind het leuk om met de andere kindjes te rennen en beweging op de verschillende 
toestellen die er staan. In de herfstvakantie zijn we naar het bos gegaan. Daar mocht ik 
met mijn emmertje opzoek gaan naar kastanjes, blaadjes en eikels. Dit was erg leuk!

Peuters in beweging



- 45 -

Deadline kopij voor uitgave 1 van 2020 is: 19 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 

Langs deze weg willen wij U op de hoogte brengen van het feit dat we een andere 
invulling gaan geven aan de vaderdagmarkt. Reden hiervan is o.a. dat er hoge kosten 
betaald moeten worden om de Weverstraat tijdens dit evenement af te sluiten.
Jammer, maar dit gaat ten koste van de opbrengst.

Concreet betekent dit, dat we vanaf HEDEN, GEEN spullen meer inzamelen voor de 
rommelmarkt.

Heeft U nieuwe artikelen die we als prijs kunnen gebruiken , houden we ons 
uiteraard aanbevolen. We bedanken een ieder die ons alle jaren voorzien hebben van 
spullen voor de markt.

We houden U op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen omtrent de 
vaderdagmarkt en rekenen weer op uw komst tijdens de vaderdagmarkt.

Het vaderdagcomite. 

Vaderdagmarkt
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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

Ontmoeten en genieten
Een heerlijke ontmoetingsplek in Ophemert waar u terecht kunt voor een goed gesprek, 
een mooi glas wijn en heerlijke huisgemaakte spijzen. Of bijvoorbeeld genieten 
van een glas mousserende wijn. Luister dan naar de opstijgende belletjes in uw glas 
en geniet van De Brute Heerlijckheid uit Ophemert.

Bijeenkomsten op maat
Wij hebben ons proeflokaal speciaal voor deze maanden omgetoverd in Kerstsfeer 
en ontvangen u graag voor uw eindejaar bijeenkomst met familie, vrienden of met uw 
zakenrelaties. Geniet van een sfeervolle bijeenkomst met een verrassend wijn-/spijs-
arrangement op maat.

Cadeaus
Zoekt u een bijzonder cadeau voor familie of vrienden? Denk dan eens aan een mooie 
geschenkverpakking met onze kwaliteitswijn uit Ophemert. Of een cadeaubon voor een 
wijnproeverij of een luxe High White Wine Arrangement.

Relatiegeschenken
Uw relatiegeschenken verzorgen wij vanzelfsprekend met aandacht en op basis van uw 
wensen. In ons proeflokaal laten wij u graag de verschillende mogelijkheden zien.

Wijngaard De Kruithof - Ophemert 

een ontdekkingsreis voor uw smaakpapillen

Kees & Marion Kruitwagen - Pippertsestraat 12 - Ophemert
www.wijngaarddekruithof.nl

Kees: 06 53 93 10 83 of Marion: 06 44 46 82 35
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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 


