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6November 2020
Jaargang 14,
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 Willy van Heerewaarden
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 2021:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
1e  3 februari 
2e  25 maart
3e  12 mei
4e  7 juli
5e  1 september 
6e  17 november

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

Fotograaf omslag: Kniertje
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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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De reis van het zonnezaad

Beste dorpsgenoot, één van de heerlijke dingen aan het hier 
wonen is de ruimte voor onze tuinliefhebberij. Dankzij het ruilen 
en uitdelen ben ik een rijker mens geworden. Stekjes voor in de 
moestuin, mooie plantjes voor in de border zijn heen en weer 
gegaan. En dat gaan ze nog. De tuin is inmiddels zo volgroeid 
dat ik er elk jaar een aantal mensen blij mee kan maken. De 
beplanting in onze tuin is deels te danken aan wat ons is 
geschonken. En zo weet ik dat er in het dorp tuinen zijn die 
opgefleurd worden door wat vanuit hier is overgeplant.

Maar soms gaat het uitdelen verder dan één kant op of heen en weer. Een enkele 
keer is een geschonken kiemplant aanleiding tot verdere verspreiding. Zo dus met 
het bijzondere weelederige zonnezaad dat ik een aantal jaren geleden van een 
dorpsgenoot kreeg. Het leuke aan deze soort is dat het steeds maar doorgroeit 
en -bloeit. Tot ver in oktober verschijnen er nieuwe bloemen. Ik kende alleen 
zonnebloemen die heel hoog groeien en dan daar in de hoogte een enkele of soms 
een paar bloemen geeft. Uitgebloeid is ie klaar. Zo had ik al een aantal jaren een 
groepje diep oranje, want ik ben van de kleuren.

Onze dochter betrok een appartementje in Rotterdam mèt een klein tuintje. Zij 
kweekte en stekte zich hieraan voorafgaand helemaal in de rondte. Of ik het intussen 
in leven wilde houden tot zij de sleutel kreeg in mei. Overmoedig had ze een paar 
potten helemaal vol gedaan met zonnezaad dat ik had bewaard van vorig jaar. Als 
een reuzepaddestoel duwden ze allemaal tegelijk de aarde omhoog. Veel en veel 
teveel voor haar kleine tuin. En zo kon er weer uitgedeeld worden. Onze andere 
dochter in Amsterdam heeft een plantenbak aan de straat. Zij wilde de straat ook wel 
opvrolijken. En zo zijn er ook een paar dorpsgenoten, familieleden en vrienden die ik 
er blij mee kon maken. Voor onszelf heb ik nog een stel in de aarde erbij gezet. 

Tot onze grote verbazing bleek een aantal - met dank aan de bijen - zich gekruist te 
hebben met de oranje. Zij werden hoger, zacht oranje dan de warm gele en gelukkig 
net zo bossig langbloeiend. Het zaad daarvan is nu bij de eerste schenker. Zo is de 
cirkel rond. Maar ik weet zeker dat er nieuwe cirkels zullen ontstaan.

Dit leek mij een mooi slotstuk van 8 jaar berichten over mijn belevenissen. Dank 
je wel voor het lezen en zo nu en dan blijken van waardering hiervoor. Wens je 
alle goeds, blijf gezond en zie naar elkaar om in deze voor iedereen op eigen wijze 
ongewone tijd. Voor de laatste keer onderteken ik dan ook met Kniertje. Zij is een 
vissersvrouw uit het Nederlandse toneelstuk Op hoop van zegen van Herman 
Heijermans. Een Groningse kunstenaar maakte een beeld van haar met oud ijzer van 
landbouwwerktuigen. Ze staat in onze tuin en verwelkomt ieder die ons bezoekt. 
Daar zullen vast mensen bij zijn die wat van dit zonnezaad believen. 

Belevenissen van een dorpsgenoot (slot)
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Het jaar 2020 is weer bijna voorbij. Het jaar dat de boeken ingaat met de uitbraak van 
Covid 19. Dit jaar is voor de post een heel druk jaar, vooral bij de afdeling pakketen.

Dit jaar zijn er extra veel kaarten verstuurd vanwege de Corona en ook in de maand 
december word er meer kerstpost verwacht dan normaal. Gaat u dit jaar toch wat 
kaarten versturen omdat je niet bij je familie of vrienden kunt zijn. Dan heb ik hier een 
paar tips voor u.

De kaarten die de minste problemen geven tijdens het sorteerproces, en dus sneller 
verwerkt en bezorgd kunnen worden, zijn kaarten die de meest standaard afmetingen 
hebben. Wat zijn de standaard afmetingen? U moet dan denken aan de kaarten die u 
normaal in de kaartrekken in de winkel kunt vinden.

Plak altijd de envelop dicht, eventueel met plakband. Nu denkt u misschien 
waarom. Als u de envelop niet dicht plak kan de kaart vast komen te zitten in de 
sorteermachine. Hierdoor kan de kaart worden beschadigd of zelfs uit de envelop 
gaan. Ik heb elk jaar wel een aantal enveloppen waar geen kaart meer in zit. Dan 
moet ik een lege envelop bezorgen en dat is nooit leuk. Vaak is de afzender niet te 
achterhalen. Schrijf daarom altijd op de achterkant postcode + huisnummer.

Ook komt het elk jaar voor dat er kerstkaarten niet goed zijn geadresseerd. De 
geadresseerden zijn verhuisd of verkeerde huisnummer. Ik als uw vaste postbezorger 
weet dan vaak wel het juiste adres of huisnummer, maar mijn collega’s niet. Daarom 
is het belangrijk dat de gegevens van de afzender op de achterkant staan, dan kan 
het retour gestuurd worden. Nu hebben we het over kerstkaarten maar bijvoorbeeld 
rouwpost word dan ook naar het verkeerde adres gestuurd. Dus controleer voordat 
u een kaart verstuurd of het adres nog klopt. Als u post krijgt met deze sticker erop 
geplakt. Dan is er het volgende gebeurd met dit poststuk. Als het vakje (herstel) aan de 
geadresseerde is aangevinkt, dan is het poststuk fout gesorteerd en in een verkeerde 
postwijk terecht gekomen. Als er een vakje onder (retour) is aangevinkt dan is het 
een poststuk dat je zelf hebt verzonden. De bezorger vinkt de reden aan waarom het 
retour wordt gestuurd. Klopt het adres niet zoals foute huisnummer of postcode dan is 
het hokje van onvolledig adres aangekruist. Is het hokje bij geweigerd aangekruist dan 
woont de geadresseerden niet meer op het adres. 

Ik wens u alvast hele fijne feestdagen, Let goed op elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
De postbode, Petra de Haas

Tip van de Postbode
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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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Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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SAMEN!!! Eindeloos hebben we dat woordje de laatste tijd gehoord, SAMEN tegen 
Corona,maar samen komen voor een afdelingsavond , ja dat kan nou toch net weer 
niet. Toch zijn we op 2 september SAMEN bij elkaar geweest, allemaal Corona proof 
gewoon ff elkaar wat bijpraten en dat was toch best gezellig. Het was goed ff SAMEN 
te zijn. En zo gingen we op naar de 23e oktober, de dag dat onze afdeling in 1945
werd opgericht. Om het toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan was er voor 
alle leden een klein cadeautje. En ook de kinderen van de basisschool werden 
getracteerd op een lekker appeltje.
 
23 OKTOBER 1945
Dinsdag, temperatuur 12.7*, 1.4 uur zonneschijn,
De was en strijk weer aan de kant,
‘sAvonds een mooie heldere maan,
Zo kon je vrouwen SAMEN richting zaal Centrum zien gaan.
De Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen werd
opgericht. Dat gaf ons dorp een ander gezicht
1945: een nieuw begin.
Wilhelmina was onze koningin
Burgemeester hier was J.F.Bruyn Tengbergen
En meester A.C. Flentge (rooie Flip) hoofd van de school
Ministers o.a. Schermerhorn en Drees
Populaire meisjesnamen Maria, Johanna , Anna, Trees
In Ophemert woonden zo’n 1200 mensen groot en klein
En in heel Nederland moesten er wel 9.287.890 inwoners zijn

En nu na 75 jaar (900 maanden, 3900 weken, 27394 dagen 
657.477 uren, 39.448.645 minuten)

23 OKTOBER 2020
En hoe iets isoleert
En tegelijkertijd verbindt
De een nog rustig achterover
De ander door paniek verblind
Een heel gemene deler
Het land volledig op de schop
Contactloos maar toch SAMEN
Er zit weinig anders op

WIJ VROUWEN VAN NU

75 JAAR SAMEN IN DE SAMENLEVING 

VROUWEN VAN NU
  afd. OPHEMERT
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VROUWEN VAN NU - vervolg
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VROUWEN VAN NU - vervolg



Voor een kleurrijk advies 
en een passende offerte...

Simon van Oort
Kapelstraat 18 
4061 RC Ophemert 
telefoon [0344] 652615 
fax [0344] 652981 
mobiel [06] 55702429

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
- 15 -

“GEDACHTEN – ALLERLEI “ 

Mijn gedachten zijn altijd wel ergens mee bezig ;
Ideeën om uit te voeren steeds volop aanwezig:
Overal slingeren papieren met aantekeningen rond !
Toen mijn lieve hulp Jolanda dan ook ergens onderstaande tekst vond :
“ creatieve mensen maken geen rommel,
maar hebben overal ideeën liggen “
maakte zij daarvan een schilderij
en gaf dat voor mijn 90ste verjaardag aan mij !
Het hangt nu aan mijn woonkamerdeur,
op die manier vermijd ik allerlei gezeur.
In dit jaar 2020 , dat nu ten einde loopt
had iedereen beslist op hele andere dingen gehoopt:
Pasen en Pinksteren en Moeder - en Vaderdag
en vanzelfsprekend elk zijn /haar nieuwe verjaardag
alles is heel anders verlopen , dan dat had kunnen zijn
nee deze Corona crisis is beslist niet fijn.
Men spreekt dan wel over de periode vóór de Corona-tijd
maar dat virus zijn we zeker nog lang niet kwijt,
dus NA ….kunnen we voorlopig nog niet zeggen
dat hoef ik niet nader uit te leggen .
Mijn 90ste en Pansjo ‘s 10de verjaardag hebben we herdacht
dus SAMEN hebben wij het daarmee tot 100 gebracht :)
Van een foto daarvan stuurde een lieve kennis ons een kaart
Misschien is die een plaatsje bij deze NOSTALGIE waard?
En omdat dit het laatste Hemers Krantje in dit jaar is
wens ik een spoedig einde van het Corona virus ,
zodat de decemberfeesten door kunnen gaan voor groot en klein
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Kapelstraat 18 
4061 RC Ophemert 
telefoon [0344] 652615 
fax [0344] 652981 
mobiel [06] 55702429

[  binnen- en buitenschilderwerk   wandafwerking   beglazing  ]
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Zoals velen van jullie wellicht hebben gezien, wordt er in Ophemert druk gewerkt 
aan de aanleg van een glasvezelnetwerk. Leuk, zou je denken: supersnel internet, 
lagere prijzen, meerdere aanbieders om tussen te kiezen. Totdat je erachter komt 
dat alleen de “witte gebieden” (ook wel het buitengebied genoemd) op dit mooie 
netwerk worden aangesloten, en de rest van het dorp pech heeft. 

Een gesprek met de gemeente leerde mij dat dit te maken heeft met de EU. Kennelijk 
heeft Brussel in haar oneindige wijsheid besloten dat alleen adressen waar op 
dit moment maximaal 30 mbit internet beschikbaar is op het glasvezelnetwerk 
aangesloten mogen worden, en de gemeente beweert dat het daar niets aan kan 
doen en de uitvoerders en netwerkbeheerders niet kan dwingen om ook de niet-
witte gebieden aan te sluiten.

Dit blijkt in de praktijk echter toch niet zo zwart/wit te liggen. Er zijn namelijk ook 
“grijze gebieden” die wel worden aangesloten. Neem bijvoorbeeld Varik: het hele 
dorp Varik wordt aangesloten, buitengebied of geen buitengebied. Sterker nog, 24 
van de 26 kernen in de gemeente West Betuwe worden volledige aangesloten, ook 
de kleintjes: Acquoy, Est, Opijnen, etc. Alleen Ophemert en een deel van Zennewijnen 
worden om onverklaarbare redenen overgeslagen.

De CDA-fractie in de gemeenteraad van West Betuwe heeft al vragen gesteld over 
deze rechtsongelijkheid. Als antwoord hierop heeft het college gezegd de zij de 
Digital Stad, die het project uitvoert, niet kunnen dwingen. 
Dit mag dan misschien zo zijn, maar we kunnen als dorp wel een duidelijk signaal 
afgeven. Ik zou iedereen daarom willen vragen om via de contactformulieren in 
onderstaande links aan de Digital Stad en aan Delta Infratechniek jullie ongenoegen 
over deze glasvezeldiscriminatie te uiten en ook de online petitie te ondertekenen 
die ik heb aangemaakt.

Daarnaast kan het vast geen kwaad om aan de gemeente te laten weten dat ook wij 
behoefte hebben aan een toekomstbestendig internet en uit meerdere aanbieders 
willen kunnen kiezen. Want zelfs als u op dit moment tevreden bent met het 
aanbod van Ziggo, bedenk wel: er is geen alternatief. Als Ziggo plotseling besluit de 
abonnementskosten te verhogen, zenders te verwijderen, of andere voorwaarden 
aan te passen, is het voor ons slikken of stikken. Mensen met een glasvezelverbinding 
kunnen daarentegen overstappen naar een andere provider, omdat je op het 
glasvezelnet zelf de aanbieder kunt kiezen.

Hopelijk kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat ook Ophemert net als de rest 
van de gemeente West Betuwe wordt aangesloten op het internet van de 21e eeuw.

https://www.digitale-stad.nl/contact/
https://glasvezelinhetbuitengebied.nl/contact/
https://www.petities.com/wij_willen_glasvezel_in_ophemert

Peter Benschop
Molenstraat 20

Glasvezeldiscriminatie
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Vanwege de Coronamaatregelen kunnen we dit jaar geen kerstmarkt houden.
Maar om in kerstsfeer te komen, houden we dit jaar een kerststerren walk-tru.
U kunt via inschrijving kerstster(ren) reserveren en zaterdag 12 december 
tussen 10.00-12.00 uur ophalen in de Torenhof, Weverstraat 3 in Ophemert.

 1 kerstster voor € 5,00
 2 kerststerren voor € 9,00
 3 kerststerren voor € 12,50.

U kunt uw bestelling doorgeven aan Jenny van Eck tel.nr. 651537 of 
Ina van Doesburg tel.nr. 652123. Of U kunt onderstaand strookje in de brievenbus 
doen van M. van Lijndenlaan 5 of Goossen Janssenstraat 2A. 

Graag betalen bij ophalen. Inschrijving sluit op 6 december.

De opbrengst komt ten goede van het onderhoudsfonds van de Sint Maartenskerk in 
Ophemert.

U wil toch ook zo’n mooie kerstster of geef en 1 kado!!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil graag ............. kerstster(ren) bestellen.

Naam : ..................................................................................................................

Tel.nr. : ..................................................................................................................

KERSTSTERREN WALK-TRU
  SINT MAARTENSKERK
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47

22 november Ds. E. Swinkels- Braaksma  Laatste Zondag
  Nieuwegein   Kerkelijk Jaar

29  Mevr. S. Schelling   1e Advent
  Kerk Avezaath

6 december Ds. E. Swinkels- Braaksma  2e Advent
  Nieuwegein
13  Ds. C. Manuputty   3e Advent
  Groesbeek

20  Dhr. Both   4e Advent
  Lopik 

24 dinsdag Ds. E. Swinkels- Braaksma  Kerstnachtdienst
  Nieuwegein   22.30 uur

25 woensdag Ds. C. Manuputty   1e Kerstdag
  Groesbeek   M.m.v.

27  Drs. L. Engelfriet
  Bennekom 

31 dinsdag Oudejaarsdienst in Varik / Heesselt, 19.00 uur

3 januari  Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma Bevestiging/ afscheid
  Nieuwegein    ambtsdragers
      + Nieuw Jaarsreceptie

Diensten November – December 2020
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  https://peutersinbeweging.business.site/
 https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert
 peutersinbeweging@ziggo.nl

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

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

Yes en we kunnen door…..
Het was echt even een domper zo voor de vakantie dat we 
moesten stoppen. In de tussentijd is er niet stil gezeten en is 
inmiddels een nieuwe groep gestart op de vrijdagochtend. 
Tuurlijk even kijken per week met alle wekelijkse 
aanscherping en versoepeling in wat kan, mag en 
verstandig is. Voor het zelfde geldt ligt het Hemers krantje 
op de deur mat en zitten we weer met een lockdown.  
Maar wat fijn voor nu dat er weer een momentje is in het dorp dat de kindjes kunnen 
spelen, ontdekken en bewegen.

12 nieuwkomers op de vrijdagochtend
Per 5 november zijn 12 nieuwkomer gestart in een 
nieuw beweeguurtje. 
We moeten nog allemaal een beetje wennen 
aan elkaar, dat is logisch. Maar dat gaat goed 
komen. Wil je ook graag meedoen! Er is plaats 
voor maximaal 15 kinderen. Je kunt je aanmelden 
via onze website. Als je aan het maximaal aantal 
deelnemers zitten berichten we je als er weer plek 
is. Er worden altijd in het seizoen kindjes 4 jaar en 
gaan dan naar school. 

Dankwoordje bestuur Huis Op Hemert
Flexibiliteit. Dat is het woord wat nodig is in deze tijd. Erg fijn als het bestuur van Huis op 
Hemert hierin meedenkt om even anders de zaken op te pakken dan normaal.

Peuters in beweging
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Indien we niet in de zaal mogen dan betalen we geen zaalhuur. Wij zijn GEEN vereniging 
maar een ouder initiatief en hebben dus ook geen aanspraak op de compensatie regeling 
die de gemeente biedt aan de (sport)verenigingen. Dank bestuur…… Voor de ouders 
heel prettig en op deze manier hopen wij dat zolang kan, mag en verstandig is, het 
beweeguurtje voor de kindjes zo normaal mogelijk blijft. 

Andere dagen 
Het is mogelijk je aan te melden voor een andere dag. Op alle dagen hebben we respons, 
alleen nog niet voldoende. Als er een groepje van 8 ouders bij elkaar weet te komen, 
kunnen jullie van start. 
Gun jij jouw kindje een optimale ‘beweegstart’ en vind jij het leuk en belangrijk te spelen 
en te bewegen met je kindje. Kijk even op onze website https://peutersinbeweging.
business.site/ een klik in het nieuwsoverzicht bij ‘interesse’, waarin je kunt aangeven welk 
dag(deel) jij ziet zitten. Als er 8 ouders zich hebben aangemeld zullen jullie met elkaar om 
de tafel gaan zitten om jullie eigen beweeguurtje te starten. Lukt de website niet mag je 
ook je voorkeurs-dag(deel) mailen naar peutersinbeweging@ziggo.nl

Peuters in beweging  - VERVOLG -
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Deadline kopij voor uitgave 1 van 2021 is: 1 november. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Lieve mensen, 
wat een tijd waarin we leven nu het coronavirus onze ongenodigde
metgezel is. We kunnen het virus niet zien, maar het is overal om ons
heen. De grootste voorzichtigheid is geboden! We weten intussen wel
hoe ernstig het ziektebeeld kan zijn, bijna iedereen heeft in zijn naaste omgeving 
meegemaakt hoe hard dit virus kan toeslaan, soms zelfs met de dood tot gevolg. 
Dus mensen hou vol, hou je aan de regels en zorg goed voor jezelf en je naasten. 
Gelukkig blijft er nog veel te genieten over en zelfs gratis! 
De herfst heeft de boomblaadjes weer prachtig gekleurd, daar kunnen we nog even 
van genieten voor de herfstwind alle bomen kaal blaast richting winter.
Het volgende gedicht, over de herfst ,is geschreven door Nel Benschop.

Zonnige Herfst.
O God, wat is dit mooi: het donker-bronzen blad
van beuken en het vlammend rood van eiken,
die wel op gloeiende flambouwen lijken,
de gouden berken langs het heide-pad.

De feestelijke zon, de strakke, blauwe lucht,
de dennen, die als sombere soldaten
het bos erachter in het donker laten,
Een vleugje wind, als een verrukte zucht.

De herfst is een nieuw lied op oude wijs;
de lucht is vol van prikkelende geuren. 
Uw goddelijk palet heeft duizend kleuren….
In elke herfst is iets van ’t paradijs.

Over de SOOS is niet veel te melden op dit moment. We missen jullie en ik denk dat 
jullie de SOOS missen. Dit jaar is het onmogelijk om nog bij elkaar te komen. Hopelijk 
kunnen we voor volgend jaar weer een gewoon programma samenstellen.
 
Wij wensen alle zieken van harte beterschap.
Een knuffel voor jullie allemaal!
Maak het thuis zo gezellig mogelijk: het is al vroeg donker, steek een kaarsje aan en 
probeer de moed erin te houden.

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

60+ SOOS OPHEMERT



- 29 -

Deadline kopij voor uitgave 1 van 2021 is: 1 november. 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Lieve mensen, 
wat een tijd waarin we leven nu het coronavirus onze ongenodigde
metgezel is. We kunnen het virus niet zien, maar het is overal om ons
heen. De grootste voorzichtigheid is geboden! We weten intussen wel
hoe ernstig het ziektebeeld kan zijn, bijna iedereen heeft in zijn naaste omgeving 
meegemaakt hoe hard dit virus kan toeslaan, soms zelfs met de dood tot gevolg. 
Dus mensen hou vol, hou je aan de regels en zorg goed voor jezelf en je naasten. 
Gelukkig blijft er nog veel te genieten over en zelfs gratis! 
De herfst heeft de boomblaadjes weer prachtig gekleurd, daar kunnen we nog even 
van genieten voor de herfstwind alle bomen kaal blaast richting winter.
Het volgende gedicht, over de herfst ,is geschreven door Nel Benschop.

Zonnige Herfst.
O God, wat is dit mooi: het donker-bronzen blad
van beuken en het vlammend rood van eiken,
die wel op gloeiende flambouwen lijken,
de gouden berken langs het heide-pad.

De feestelijke zon, de strakke, blauwe lucht,
de dennen, die als sombere soldaten
het bos erachter in het donker laten,
Een vleugje wind, als een verrukte zucht.

De herfst is een nieuw lied op oude wijs;
de lucht is vol van prikkelende geuren. 
Uw goddelijk palet heeft duizend kleuren….
In elke herfst is iets van ’t paradijs.

Over de SOOS is niet veel te melden op dit moment. We missen jullie en ik denk dat 
jullie de SOOS missen. Dit jaar is het onmogelijk om nog bij elkaar te komen. Hopelijk 
kunnen we voor volgend jaar weer een gewoon programma samenstellen.
 
Wij wensen alle zieken van harte beterschap.
Een knuffel voor jullie allemaal!
Maak het thuis zo gezellig mogelijk: het is al vroeg donker, steek een kaarsje aan en 
probeer de moed erin te houden.

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

60+ SOOS OPHEMERT



- 31 -

Seizoen 2020/ 2021
Het nieuwe wedstrijdseizoen was net begonnen, de teams waren goed
op dreef. De jongens & meiden van ons JO13 team was zelfs door in de 
bekercompetitie, en toen werd de competitie door het coronavirus stil gelegd. 
Gelukkig mag de jeugd nog wel trainen, wat ze ook, zolang het toegestaan is, 
enthousiast doen. Wij houden ons aan de gestelde corona maatregelen en hopen zo 
met elkaar spreiding van het coronavirus te kunnen beperken.

Week van de Scheidsrechter
Van 3 t/m 11 oktober was het de Week van de Scheidsrechter. Uiteraard hebben wij 
onze scheidsrechters bedankt voor hun geweldige inzet. Deze mannen zijn er altijd, 
weer of geen weer en zorgen ervoor dat er gevoetbald kan worden! 

De Voetbalschool
Zondag 13 september is de Voetbalschool weer van start gegaan. Om de 2 
weken staan er 18 enthousiaste kinderen op zondagmorgen op het veld om hun 
voetbaltechniek te vergroten. 

Zaaltraining
Vanaf 4 januari is er voor alle teams de mogelijkheid om bij slecht weer in de zaal van 
Huis op Hemert te trainen (mits toegestaan ivm. spreiding van het virus). Let op je 
groepsapp. 

Onderhoud
Ons terreinteam is voortdurend 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 grootste grasveld van Ophemert. Dit is leuk buitenwerk 

V.V.OPHEMERT
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met uiteraard een kop koffie of thee en een gezellig praatje. Geïnteresseerd? Kom 
maandagmiddag eens langs bij Hans, Herman & John.

Zet je licht aan!
De dagen worden korter, de avonden langer 
waardoor iedereen nu in het donker naar de 
training komt & gaat. Helaas zien we teveel 
kinderen zonder (goede) verlichting van & 
naar de training komen. Wij doen er alles 
aan om te zorgen dat het veld goed verlicht 
is, zorg jij (je ouders) dan dat je op de weg 
goed zichtbaar bent?

Oliebollen drive-in
Helaas konden de teams dit jaar niet langs de deuren om oliebollen te verkopen, 
waarmee we onze clubkas aan kunnen vullen. De activiteiten commissie heeft 
zaterdag 7 november een oliebollen drive-in georganiseerd, waar je je vooraf 
bestelde oliebollen op kon halen. De oliebollen werden dit jaar gebakken door 
Oliebollenkraam Karwei Tiel (welke iedere dag bij de Karwei in Tiel staat en met oud 
& nieuw de oliebollen zelfs thuis in Ophemert bezorgt). Het was een groot succes, 
iedereen ontzettend bedankt voor het kopen en steunen van onze vereniging!

Rabo ClubSupport
Net als andere jaren kon je via de actie van de Rabobank, Rabo ClubSupport, 
stemmen op VVOphemert. Een hele eenvoudige manier om de vereniging van 
jouw keuze te steunen, zonder dat het je zelf iets kost. We zijn in afwachting van het 
bedrag dat wij mogen ontvangen maar willen al wel iedereen bedanken voor het 
stemmen op onze club, bedankt!

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

Agenda
Zondag 22 november: de laatste Voetbalschool van dit seizoen.

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

V.V.OPHEMERT  - VERVOLG -
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Ontdek de vele mogelijkheden!

Briefpapier – enveloppen – visitekaartjes – 
brochures – flyers

Mailings – rapporten – jaarverslagen –
 geboortekaarten – trouwkaarten 
– kopieerwerk

Borden – bedrijfswagens – scooters 
– beurswanden – autobelettering 
– reclameborden – bewegwijzering – 
spandoeken – gevels – (winkel)ruiten 
– beurswanden – vlaggen – etc.

Logo’s – huisstijlen – brochures – flyers – 
websites – e-mailings – advertenties

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • T: 0418 540 333 • E: info@wsmediagroep.nl

Hollandse gebakkraam
Speciaal voor de omgeving Ophemert

bezorgen wij 31 december 2020 bij u aan huis!

oliebollen/krentenbollen € 1,- per stuk   
6 stuks voor € 5,-   14 stuks voor € 10,-

€ 2,- per stuk

-  Bestellen kan telefonisch, via whatsapp: 06-83003151 of  aan de kraam   
(standplaats karwei Tiel, Simon Stevinstraat 26 4004 JV)

-  Bestellingen dienen geplaatst en betaald te worden uiterlijk 
29 december 2020.

- Er wordt bezorgd tussen 09.00 - 12.00uur.
-  Bent u onverwachts niet thuis, kunt u uw bestelling t/m 17.00uur alsnog 

afhalen aan de kraam in Tiel.
- Voor bestellingen onder de € 15,- rekenen wij € 2,50 bezorgkosten.
-  Vanzelfsprekend nemen wij alle overheidsmaatregelen omtrent 

Covid-19 in acht.

Wij wensen u alvast een gezond en voorspoedig 2021

       oliebollenkraam_karwei_tiel

grootmoeders appelbeignets
appelbeignets
appelbollen
betuwse kersenbollen
aardbeienbollen

berlinerbollen
ananasbollen
nutellabollen
rum-rozijnenbollen
luikse wafels
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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 


