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verenigingen, clubs en
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Zennewijnen. Met dank aan
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Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Willy van Heerewaarden
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Huis op Hemert Ina en William Willekes
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Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert oranjeophemert@hotmail.com
Restaurette “kom d’rin” Hetty van Oord
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Waalruiters West Ophemert Iris van Beuzekom
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60+ Soos Riet van Meeteren
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‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
1e 16 januari 2 februari 
2e 13 maart 6 april
3e 1 mei 18 mei
4e 19 juni 6 juli
5e 28 augustus 14 septemer
6e 30 oktober 16 november
Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag 
verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30.

Fotograaf omslag: Bob de Vries
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Goedgelovigheid 
Lieve dorpsgenoten, niet weer een bekentenis hoor, maar meer een mooi verhaal over 
de blijkbaar goedgelovigheid van de Randstedeling.

Voor Randstedelingen met weinig natuur in hun directe omgeving, behalve dan een 
trapveldje en een bos op minstens 20 minuten rijden, die toch iets goeds willen doen 
tegen de klimaatsverandering zijn er gelukkig tegenwoordig voldoende duurzame 
keuzes te maken. en dan heb ik het niet over de collectes van verschillende fondsen 
die iedere week aan de deur kwamen of de geveltuintjes die hoogtij vieren in de stad. 
Nee, dit gaat over de kerstboom.

Natuurlijk kun je kiezen voor de IKEA kerstboom van 19 euro, waarvoor je een 
waardebon van 18 euro en een mooie afgezaagde Nordmann krijgt. Maar er is sinds 
een paar jaar ook een andere optie; namelijk de duurzame kerstboom.

Deze is vooral of eigenlijk alleen in de Randstad verkrijgbaar. Het idee is dat je als de 
Goedheiligman het land weer heeft verlaten je een boom met kluit kunt krijgen die in 
januari weer inlevert zodat hij opnieuw geplant kan worden. Zo gaat de boom langer 
mee en kan op deze manier meer CO2 uit de lucht kan halen. Dit alles kost dan wel 
40 euro voor een boom van 1 meter en 50 centimeter plus 10 euro statiegeld. En de 
eventuele mand waarin hij kon staan met al zijn wortels was ‘maar’ 15 euro.

Als oprechte natuurliefhebbers hebben wij dit natuurlijk ook gedaan, net als het 
merendeel van de straat. Trots en bewust gingen man en kind onze gereserveerde 
kerstboom halen. Ze kwamen thuis met een krielkip van een boom.. Het was de 
mooiste onder de Servische sparren die erbij stond werd trots vermeld. 

Lichtjes, ballen en slingers erin en we waren klaar om de komende maand met liefde 
en toewijding voor deze boom te zorgen. Tegen de tijd dat we hem inleverde, na Drie 
Koningen, viel hij wel iedere dag meer uit. We kregen ons statiegeld terug en er werd 
ons verzekerd dat hij echt terug geplant ging worden en dat hij dan helemaal ging 
opknappen. Dit hebben we nog twee keer gedaan, wederom met zo’n zielige boom 
als resultaat, onder het mom van ‘dan eindigt hij niet op de afvalberg’.

Het eerste jaar in Ophemert was het even zoeken waar we een boom vandaan gingen 
halen. Werd het een tuincentrum, zelf zagen bij Staatsbosbeheer of ergens lokaal 
een kerstboom scoren. Weer met kluit was het idee. We hadden tenslotte nu een tuin 
groot genoeg omzelf een kerstboom in kwijt te kunnen in januari. En lokaal sponseren 
is ook erg belangrijk, zeker in Coronatijd, dus man en kind gingen weer op pad.

Ze volgde de bordjes met kerstbomen te koop en belanden in een mooi woud van 
grote, vol in de takken zittende kerstbomen. Man vertelde trots van de duurzame 
kerstbomen van de jaren daarvoor en dat we dit jaar dan ook weer een boom met 
kluit wilde voor in onze eigen tuin. De verkoper trok een beetje zijn wenkbrauwen 
omhoog en meldde nuchter dat de meeste kerstbomen dat waarschijnlijk niet 
overleven. En dat het ook goed was voor het bos om kerstbomen weg te halen 
zodat er ruimte was voor nieuwe bomen of andere bomen. Enigszins naïef voeldend 

Belevenissen van een dorpsgenoot



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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verlieten ze de kerstbomenverkoper met een mooie grote boom van 2 meter. Maar 
wel met kluit want we gingen het echt proberen. 

Trots stond onze kerstboom in ons nieuwe huis en wat rook hij lekker. We moesten 
zelfs meer lichtsnoeren kopen om deze te versieren, zo dik waren de donker groene 
takken met naalden. Na Drie Koningen, hij viel inmiddels ook al best uit, hebben we 
hem in de tuin geplaatst. In februari kwam er, hoe hard we ook keken, echt geen 
groene naald meer bij en werd hij alleen maar bruiner. We hebben hem maar in 
stukjes gezaagd, een illusie armer. Ik denk dat we dit jaar voor een kerstboom gaan 
zonder kluit. 

Lieve dorpsgenoten, ik wens jullie alvast mooie feestmaanden met veel lichtjes 
binnen en buiten. Tot volgend jaar!

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot

Barbecue bij dagverzorging Huis op Hemert
De dagverzorging Huis op Hemert organiseerde voor 
bezoekers en vrijwilligers een barbecue. Mevrouw Ton 
een vaste bezoeker van de dagverzorging zit te genieten. Op de vraag waarom zij twee 
keer per week de dagverzorging bezoekt, antwoordt ze spontaan “Omdat het zo gezellig 
is. En thuis is het stil. Dan is het fijn dat ik hier een leuke dag heb met mensen die ik ken”.

Zo lang mogelijk actief blijven
Vrijwilliger Lies: “We doen van alles. Spelletjes, 
geheugentraining, beweegactiviteiten, knutselen. En 
nu dan de barbecue. Het is niet alleen gezellig, maar 
ook goed voor de bezoekers. Ze blijven zo actief 
en hopen daardoor nog lang zelfstandig te kunnen 
blijven wonen.”

Vrijblijvende kennismaking
Kunt u, net als mevrouw Ton ook wel wat ondersteuning en afleiding gebruiken? 
Bijvoorbeeld omdat u een vaste structuur mist of contact met leeftijdgenoten? Maak dan 
kennis met de dagverzorging aan de Blankenburgsestraat 3 in Ophemert. U bent van 
harte welkom om eens een kijkje te nemen. Een kopje koffie of thee staat voor u klaar. 
Wij zijn op dinsdag en donderdag open. Als u van tevoren even belt naar 0345-588768 
dan houden wij rekening met uw komst. Uw mantelzorger is natuurlijk ook van harte 
welkom.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de dagverzorging van SZR? Kijk dan op onze website 
https://szr.nl/zorg-en-behandeling/dagvoorziening/. Of neem contact op met het 
Zorg Adviespunt van SZR. U kunt bellen naar 0800-0588 (gratis) of mailen naar 
zorgadviespunt@szr.nl. Contactpersonen: Fanny van Wijk en Gonny Veldhuizen
telefoon: 0345-588768

Dagverzorging Huis op Hemert
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Wat hebben we ontzettend genoten van de barbecue die we met onze leden op 11 
september jl. hebben gehouden. Dit soort samenkomsten hebben we de laatste 1,5 jaar 
echt gemist. Laten we hopen dat dit de komende tijd voortgezet kan worden.

Op 25 september jl. hebben wij ons op de verenigingsmarkt tijdens het dorpsfeest in Huis 
Op Hemert gepresenteerd. We hebben een hoop (nieuwe) mensen uit het dorp mogen 
ontmoeten en ook enthousiaste reacties op onze ‘cursus’ kennismaking met muziek 
gehad waar een aantal dames zich voor hebben opgegeven.
Alleen is het aantal deelnemers niet toereikend om de cursus al te gaan starten. We zijn 
dus op zoek naar extra deelnemers. Dus wil(t) u/jij graag muziek (leren) maken, sociale 
contacten, leuke muziek maken en geestelijk fit blijven, mail ons dan vrijblijvend. Zie ook 
de flyer in dit krantje.

Bij deze willen wij ook graag volwassenen, die al dan niet al eens lid zijn geweest, 
oproepen contact met ons op te nemen of op een repetitieavond aan te komen om de 
mogelijkheden van een (hernieuwd) lidmaatschap door te nemen. Wij willen graag wat 
uitbreiden op verschillende secties om zo nog beter voor de dag te komen. Denk hierbij 
aan: Es of Bes Bas, Basklarinet, Baritonsax, Tenorsax, Euphonium, Kl arinet, Hoorn en de 
slagwerkgroep.
Heeft u interesse, kom dan eens aan op een dinsdag- (slagwerk) of woensdagavond 
(harmonie), vooraf aanmelden is niet nodig óf informeer via de mail.

Op 16 oktober jl. hebben wij voor het eerst stroopwafels verkocht in het dorp. Dit was 
zeer geslaagd, de stroopwafels waren uiteindelijk uitverkocht voordat we alle straten 
hadden gehad. Volgend jaar willen we dit zeker gaan herhalen en meer inkopen zodat we 
iedereen van deze heerlijke koeken kunnen voorzien.
Alle inwoners die van ons gekocht hebben; ontzettend bedankt!!!

Wat staat er de komende periode op de planning?:
Op 18 december gaan we meewerken aan een Kerstviering in Huis Op Hemert en zullen 
we daar kerstmuziek ten gehore brengen. Houd de verdere informatie hierover van Huis 
Op Hemert in de gaten!!!

Op zaterdag 2 april 2022 staat de uitvoering gepland in Huis Op Hemert (uiteraard onder 
voorbehoud). 

Voor vragen over muzieklessen en/of lidmaatschap kunt u mailen naar 
euphonianeerijnen@gmail.com, ook als u ons als donateur wilt steunen kunt u hiernaar 
mailen.

NIEUWS VAN EUPHONIA



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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30 augustus 
Onze eerste avond na de heftige Coronatijd mochten we elkaar weer zien.
Wat was het gezellig ieder die het leuk vond beschilderde hun eigen steen 
onder leiding van Soraja van Houwelingen.
Of men zat lekker bij te kletsen want we hadden elkaar zolang niet gezien.

15 september
15 september was eindelijk ons jubileum-
uitje. Na een heftige Coronaperiode.
Het leek wel een schoolreisje bij de dames. 
De spanning zat er behoorlijk in. Waar 
gaan wij naar toe. Dit werd in de  bus 

pas verteld door Ans. We gingen eerst naar Tienhoven naar het streekmuseum 
Vredegoed. Daar werden we ontvangen met koffie en gebak en daarna werden we in 
2 groepen verdeeld voor een rondleiding. Eén groep begon binnen en de 
andere groep ging naar buiten ieder met een gids. Alles ging over de vroeger 
tijd hoe men leefde en werkte.
Na alles gezien te hebben gingen we weer de bus in naar het volgende adres 
naar Haarzuilen waar ons een lunch te wachten stond.
Daar werd ook nog even een groepsfoto gemaakt voor we weer weg gingen.
Nu naar Maarsen waar voor ons een boot lag te wachten voor een rondvaart 
over de vecht. En het was heerlijk weer dus iedereen ging buiten op het dek 
zetten. Wat is de Vecht toch mooi met leuke theehuisjes, mooie huizen waar 
BN’ers wonen of gewoond hebben.
Na de tocht gingen we weer in de bus naar Huis op Hemert waar we met een 
mooi bord werden verwelkomt “Welkom vrouwen van Nu 75 jaar”.
Hier stond voor ons een buffet klaar met warme en koude gerechten.
Waar we aan 4 lange tafels met kaarsjes gezamenlijk lekker gingen eten.
Wat werd er gezellig nagepraat.
Ina en William hebben deze avond perfect geregeld en verzorgt ook kwamen 
we aan drank niets tekort! Chapau voor Ina en William.

25 oktober
Deze avond hadden we een opfriscursus door VVN en werd verzorgd door 
Guus Augustin van de rijschool uit Tiel. Guus vertelde ons alles over de fiets 
en het verkeer.
Over de soorten fiets en waar we moeten rijden.
Bepaalde snelheden van fietsen en wat de remafstand is!!
En alles wat met fietsen in het verkeer te maken heeft.
Het was zeer interessant en leerzaam.

Met een hartelijke groet,
Ans, Adrie, Hermien, Thea en Jenny

VROUWEN VAN NU - afd. OPHEMERT





- 13 -

VERDRIET / VERLIES 

Als jullie dit lezen ben ik al ruim een maand alleen,
Mijn lieve maatje Pansjo ging op 5 oktober voorgoed van mij heen !
In juli schreef ik hier al over zijn kwaal, die werd hem in september helaas fataal !
Charlotte en Otto en Ruud en Loes gingen vrijdags
om beurten naar de DA voor behandeling ;
Dia Bos maakte elke dag met hem een wandeling,
Maar de laatste weken wilde hij niet meer , die behandelingen deden hem zeer .
Een röngenfoto op 4 oktober heeft uitgewezen : hij kon helaas niet meer genezen.
Die dierendag heb ik hem nog allerlei lekkers gegeven,
want tot ‘t laatst aan toe is hij gek op “snoepjes” gebleven .
Typisch dat je uiterlijk ook eigenlijk niets aan hem zag :
Hij “poseerde” nog heel vrolijk op zijn 11de verjaardag (21-9).
Op 5 oktober zijn Otto en Charlotte gekomen,
Zij heeft Pansjo toen in haar armen genomen ,
Als afscheid gaf ik hem salami op een korstje brood, waar hij zichtbaar van genoot.
Dat was naar de DA de laatste reis : vervolgens naar het Eeuwige hondenparadijs.
Onmetelijk groot is mijn verdriet, maar hem met die pijn laten leven kon ik niet.
Overal om mij heen heb ik foto’s staan : 11 in totaal in lijstjes gedaan,
omdat hij mij zo veel jaren als liefste maatje begeleidde,
en mij elke ochtend weer met zijn aanwezigheid verblijdde.
In een IN MEMORIAM – hoekje heb ik kaartjes van familie en kennissen staan,
daar steek ik dag en nacht lichtjes aan .
Een mooie grote foto staat naast mijn bed, waarbij ik ook steeds 2 lichtjes neerzet.
Bij het ontwaken zie ik zijn lieve koppie: zijn trouwe oogjes kijken mij aan ,
dat is ook zo bij het slapen gaan !
Soms bekijk ik videootjes , die ik van hem maakte , door de jaren heen .
Het waren hele fijne tijden , maar nu ben ik alleen , zonder Pansjo om mij heen!
Veel plezier voor de komende decemberfeesten
en jaarwisseling toegewenst en een Gelukkig 2022

Hartelijke groeten van Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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Het verenigingsleven in Ophemert en omstreken begint weer op gang 
te komen. Gelukkig maar. En ja, lieve bezoekers van de 60+SOOS, wij 
durven het aan! Woensdagmiddag , 3 november, willen we er samen 
met u weer een gezellige middag van maken. We hebben elkaar nu 
anderhalf jaar niet meer ontmoet in de Torenhof, dus er valt heel wat bij te praten. Het 
zal zo gezellig zijn om iedereen weer te zien. Helaas hebben we van een aantal mensen 
afscheid moeten nemen, door verhuizen of overlijden. Ook in de periode tussen deze 
krant en de vorige, is ons een trouw lid ontvallen. Han Overeem is, enkele weken naar 
zijn huwelijksjubileum met Tonny, overleden. We wensen Tonny Overeem en haar 
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze verdrietige tijd.

Van corona en ondertussen de griep zijn we nog lang niet af, daarom vragen we u 
alleen naar de Torenhof te komen als u gevaccineerd bent, zo beschermt u zichzelf en 
de andere bezoekers. En hebt u ondanks uw vaccinatie toch nog klachten, dan zien we 
u graag op de volgende SOOS-middag op 1 december . Handen schudden, doen we 
voorlopig nog niet. Binnenkort is er weer een persconferentie en het ziet er nu naar uit 
dat er waarschijnlijk weer nieuwe maatregelen zullen worden aangekondigd, omdat de 
vierde coronagolf aanstaande is. Dus blijf voorzichtig! We hopen dat we gewoon op 3 
november kunnen beginnen, maar mocht het anders zijn, dan wordt u tijdig ingelicht. 
Dit geldt alleen voor de mensen die een uitnodiging hebben ontvangen. Voor nieuwe 
belangstellenden is het geen probleem, omdat u het krantje pas ontvangt na de eerste 
SOOS-middag. Maar als het kan: iedereen is van harte welkom!

Wat gaan we doen:
3 november 2021, 14.30 uur in de Torenhof . We ontvangen u met koffie/thee en 
iets lekkers. We spelen een bingospelletje, met voor iedereen prijs. Hans van Alphen 
schenkt de prijzen. En Niek van Eldijk zal ons wat filmpjes en/of foto’s uit zijn uitgebreid 
archief laten zien.

1 december 2021, 14.30 uur in de Torenhof. Mevrouw Annemarie Fokker komt ons 
vertellen over leven en werk van de schrijver W. G. van de Hulst, vooral bekend 
van zijn kinderboeken. Misschien heeft u ook nog wel een paar leesboekjes van hem 
in de boekenkast staan. Vroeger kreeg ik altijd een boekje van W. G. van de Hulst op het 
Kerstfeest van de Zondagsschool. Waarschijnlijk kunnen we ook nog iets bij haar kopen, 
dus als u interesse heeft, vergeet uw portemonnee niet.

5 januari 2022, 11.00 uur tot 16.00 uur in de Torenhof. Nieuwjaarsbijeenkomst met 
warme maaltijd. We kunnen elkaar daar een goed en gezond 2022 wensen.
De SOOS-middagen zijn in de Torenhof aan de Weverstraat, we beginnen om half 3 en 
eindigen om ongeveer 5 uur, tenzij anders vermeld. Voor vervoer naar de Torenhof en/ of 
verdere informatie kunt u bellen naar de voorzitter Riet van Meeteren, tel. 652003, Bertha 
van Lith, tel. 652539, of naar Evie de Bie, tel.651266.
U heeft nog nooit een SOOS-middag bezocht? U bent nooit te oud om het nu eens te 
proberen!

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

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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Beste dorpsgenoten,
Rijvereniging Waalruiters-West is een kleine, 
gezellige, zelfstandige rijvereniging uit Ophemert 
met veel aandacht voor groei en ontwikkeling voor 
de individuele leden. We trainen in een fijne rijbaan
aan de Bulkheuvelsestraat. De vereniging heeft een goed 
trainingsaanbod en organiseert extra activiteiten voor de ruiters en andere leden. 

In 2021 hebben we aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, een nieuwe 
instructrice en 2 nieuwe bestuursleden. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. 
Begin dit jaar hebben we de lessen aangepast op de toen geldende 
coronamaatregelen. De grote officiële wedstrijden hebben ook een stil gelegen. 
We hebben er het beste van gemaakt en uiteindelijk hebben we toch wel met onze 
paarden kunnen trainen en leuke dingen gedaan. Zo is er een onderlinge wedstrijd 
georganiseerd waar gretig gebruik van is gemaakt. Ook hebben onze leden met een 
heuse puzzelrit te paard, Ophemert, Zennewijnen en Passewaaij doorgespeurd. Die 
dag is afgesloten met een supergezellige BBQ waar bleek dat er ook leden zijn met 
zang- en danstalent.

Op sportgebied is een nieuwe uitdaging opgepakt. Want paardensport kan ook 
als teamsport worden beleefd. Dit najaar wordt er druk geoefend met onze twee 
nieuwe 4-tallen. HIerbij rijden 4 paarden tegelijkertijd op muziek moeilijke figuren. 
Leuk om te doen en spectaculair om naar te kijken. De wedstrijden hiervan starten 
binnenkort, wij houden jullie op de hoogte van de resultaten. 

In het weekend voor Sinterklaas komen we met paard en Pietjes door het dorp voor 
onze fantastische speculaas actie. Hierover leest u verderop meer. Mis het niet! 

Even voorstellen
Als nieuwe rubriek stellen we iedere keer 1 lid en haar pony of paard aan jullie voor. 
Deze keer is de eer aan Anouk.

Naam lid: Anouk van Dorp
Naam paard: Favorita (Kiki)

Rijvereniging
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Wat is de leukste eigenschap van je paard?
Haar liefste eigenschap is dat als ik aan kom, ze gelijk heen en weer gaat lopen 
omdat ze blij is me te zien.
Wat doet je paard het liefst?
Het liefst eet ze. Maar qua beweging geniet ze erg van een rondje lopen door 
Ophemert… dat doen we ook het liefst samen.
Wat je de favoriete snack van je paard? 
Haar favoriete snack is toch wel een mandarijntje. Kiki is geboren en getogen in Spanje 
en een appeltje eten dat duurde dan ook wel een half jaar voor ze dat aan durfde.
Wat is het leukste wat je hebt gedaan met de vereniging dit jaar?
De puzzeltocht is het leukste: dit omdat ik op Kiki niet kan rijden (nog niet) en 
het mooie van de vereniging is toch wel dat je ook een niet-rijdend lid kan zijn en 
hierdoor mee kan doen met activiteiten die je naast je paard kan uitvoeren.
Wat wil je graag nog een keer doen met je paard?
Wat we graag willen bereiken, is western rijden. En het liefst op buitenrit dat zou 
super zijn.

Speculaasactie: zaterdag 27 november
Zachtjes gaan de paardenvoetjes: verwen jezelf met 
heerlijke banketbakkers-speculaas en steun de Waalruiters West uit Ophemert! In de 
week voor Sinterklaas verkopen de ruiters van Waalruiters West kwaliteitsspeculaas 
van banketbakker Jan Pieter Duin, 1 pakje van 200gr voor €4,-, 2 pakjes voor €7,50.
 
Op zaterdag 27 november komen we met paard en Pietjes door de straten van 
Ophemert voor de verkoop aan de deur. 
 
Kan of wil je niet zolang wachten dan kan je ook online bestellen via de 
Facebookpagina Waalruiters West, de mail Waalruiters.Ophemert@gmail.com of 
via de app 06-29247831. Deze bestellingen worden op vrijdag 26 november in de 
middag en avond afgeleverd of je kan de bestelling zelf ophalen in onze speculaas 
drive-in op de Bulkheuvelseweg 14 in Ophemert. De drive-in is geopend op vrijdag 
26 november van 15:00 tot 17:00 en op zaterdag 27 november van 10:00 tot 13:00. 
Hier vindt ook losse verkoop plaats zonder bestelling. 
 
Onze speculaas is heerlijk voor jezelf, maar ook leuk als cadeautje of relatiegeschenk!

Rijvereniging -vervolg-
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Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan?
Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet 
hoe dat precies in z’n werk gaat.
Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u. Het duurt maximaal een 
uur. De datum van deze online OV-informatiebijeenkomsten zijn 23 en 24 november 
2021 van 13.30-14.30 uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-
chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs 
zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs 
maken in het openbaar vervoer.

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer 
nodig met camera en microfoon. Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@
ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u van ons een inlogcode. Weet u 
niet precies hoe het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg. 

Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-
ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder 
begeleiding.

U kunt gratis deelnemen.  De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie 
OV-ambassadeurs 
p/a YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle 
tel. 038-454 01 30 

Reizen met het OV



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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Gezocht:

Herders en Engeltjes!   
Al 160 jaar wordt door de Zondagsschool het kerstverhaal verteld.

Dit bijzondere jubileum gaan we vieren met alle kinderen uit 
Ophemert en Zennewijnen:

ALLE kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om met ons dit prachtige 
bijbel verhaal, dat al eeuwen over de hele wereld wordt verteld, te beleven!

Wil jij mee doen met de kerstmusical ;

 kom dan zondag 19 december om 16.00 uur naar de workshop in de Torenhof. 
 De workshop wordt afgesloten met een kerstbuffet.

Om 18.00 uur is de voorstelling bij de grote kerstboom in de kerk voor alle 
ouders en andere belangstellenden!!

Na afloop is er warme chocolademelk.
Aanmelden via de app 0630211454 ( Karin Timmer)

 1861                               2021

 Zondagsschool Ophemert en Zennewijnen
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Mogen we jullie even voorstellen onze wijkagent; 
 Wessel van de Geest 

- 40 jaar oud. 
- sinds 2001 werkzaam bij de politie (Rotterdam)
- sinds 2016-2020 werkzaam bij politie ’s-Hertogenbosch
- sinds feb. 2021 wijkagent West Betuwe.
- wijkagent van de dorpskernen Waardenburg, Opijnen, 
   Neerijnen, Est, Varik, Heesselt, Ophemert
- veelvuldig te vinden op de dienstmotor.
- Bereikbaar via het formulier op de politiesite of 0900-8844
- tevens te volgen en te bereikbaar op INSTAGRAM 
     wijkagent_Waardenburg_Ophemert 

Onze wijkagent





- 27 -

Seizoen 2021/ 2022
De afgelopen periode is er achter de schermen veel tijd besteed door
de technische commissie en de KNVB aan het vormgeven van de 
nieuwe teamindeling. De TC zag dat we in de huidige teamsamenstelling tegen diverse 
problemen aanliepen. Nadat de TC de nieuwe teamindeling op papier heeft gezet zijn 
zij in gesprek gegaan met de trainers en leiders Dit was een positief gesprek waarbij 
nog enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden. We zijn met elkaar tot een definitieve 
indeling gekomen. Er is gekozen om de JO7, JO9, JO11 & JO13 te laten vervallen. De 
nieuwe jeugdteams zullen bestaan uit een JO8, JO10, JO12, JO14 en JO16. De TC hoopt 
met deze tussentijdse keuze de juiste oplossing gemaakt te hebben.

Acties
Er waren deze maanden heel veel leuke acties om sportverenigingen te steunen. 
Net voor de zomer deden we mee aan de Ballenactie van Jumbo Supermarkten. Een 
mooie actie waarmee je ballen aan je club kon doneren. Wij hebben maar liefst 26 
ballen mogen ontvangen die in het nieuwe seizoen ingezet zijn!
In september startte de Voetbalpassie actie van Albert Heijn. In de AH in het centrum 
van Tiel hingen de wedstrijdtenues van onze vereniging, mochten we vergeten 
worden       en ondertussen werd er hard gespaard. We hebben het mooie bedrag van
€ 604,= mogen ontvangen!
Begin oktober ging Raboclubsupport van start, een mooie actie waarmee je als 
Rabobank klant kan stemmen op jouw favoriete vereniging. De uitslag is bij het 
schrijven van dit bericht helaas nog niet bekend.

Graag willen wij iedereen bedanken die ons via bovenstaande acties gesteund 
hebben, ontzettend fijn dat er aan onze club gedacht wordt! 

Week van de Scheidsrechter
Van 25 september t/m 3 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.V.OPHEMERT
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Bij de wedstrijden
Ook dit seizoen hebben we bij de thuiswedstrijden van het eerste, een pupil van 
de week. De pupil van de week doet mee met de warming up, mag de aftrap doen 
(en uiteraard scoren bij de tegenpartij) en drinkt in de rust een kopje thee met de 
jongens van het eerste. 

 
 
 
 

 
 
             Zondag 26 september Djessen.             Zondag 10 oktober Finn. 

Er zijn weer leuke feestjes georganiseerd na thuiswedstrijden: Super Friday op vrijdag 
15 oktober en Derby Sunday op zondag 24 oktober. 

V.V.OPHEMERT  - VERVOLG -





- 31 -

Oliebollen toernooi & verkoop
Zaterdag 20 november is er een oliebollen toernooi & tevens oliebollen 
verkoop vanuit de kantine. De oliebollen worden dit jaar weer gebakken door 
Oliebollenkraam Karwei Tiel (welke iedere dag bij de Karwei in Tiel staat). De 
oliebollen zijn vanaf 13.00 – ca. 17.00 uur te koop in de kantine. Een zak met 6 
oliebollen kost € 6,=. Vooraf bestellen wordt geadviseerd, stuur een appje naar 06-
82760427 en wij zorgen ervoor dat de bestelling klaar staat. 

Dezelfde dag vanaf 15.00 uur is het Oliebollentoernooi voor de jeugdteams JO8 t/n 
JO16. Geef je voor 10 november op in je team app en doe lekker mee! Uiteraard is er 
voor alle deelnemers een lekkere verassing!

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?

Jeugdtoernooi einde seizoen
Eind van het seizoen wordt er een jeugdtoernooi georganiseerd. In de organisatie 
zitten Sabine, Sylvia, Andre & Kim. Er wordt nu al druk vergaderd om dit toernooi 
perfect op de kaart te zetten. Ook worden er sponsoren gezocht. In de volgende 
nieuwsbrief meer info over dit toernooi. Bij vragen/ meer info stuur een mail naar 
jeugdtoernooi@vvophemert.nl. 

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
Zaterdag 20 november: Oliebollen toernooi + verkoop.
Woensdag 1 december: zwarte pieten bij de training.
Zaterdag 18 december foute kerstspellen incl. toernooi (niet leden van harte welkom, 
kosten € 2,50).
 
Voor meer informatie over V.V. Ophemert
Algemene informatie: info@vvophemert.nl 
Website:   www.vvophemert.nl
Social Media:   VVOphemert

V.V.OPHEMERT  - VERVOLG -
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Kerstmarkt en boekenmarkt
Op 10 december is er wederom een boekenmarkt in de kerk. Er is dan
ook een kerstmarkt in de Torenhof. We beginnen om 15.00 uur en 
gaan door tot 21.00 uur. In de kerk zullen er tijdens de boekenmarkt
muzikale klanken te horen zijn en de kerk zal in kerstsfeer zijn.

Er is van alles te koop van hobbyboeken, romans tot kinderboeken, enz. enz. Ook zijn 
er cd’s videofilms en nog veel meer te koop, te veel om op te noemen. Dit jaar zijn 
er zelf gebreide wintersloffen te koop voor groot en klein! Onze verhalenvertelster is 
hierbij aanwezig om voor te lezen voor de allerkleinsten.  Maar je kunt er ook terecht 
voor envelop trekken of kerstartikelen kopen. Ook zal het rad van avontuur enkele 
ronden draaien ,waarmee mooie prijzen te winnen zijn . Tijdens de kerstmarkt zullen 
kerststerren verkocht worden. 
1 kerstster voor €5,- ,2 voor €9,- of 3 voor €12,50  
U kunt alvast voorinschrijven voor een kerstster, dit kan bij  Jenny van Eck tel.nr 
06-25308466 of bij Ina van Doesburg tel.nr 0344-652123. U kunt de kerstster 10 dec. 
ophalen tijdens de kerstmarkt. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee of fris. U kunt alleen contant 
betalen. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk en voor het onderhoud van 
de vele oude graven rondom de St. Maartenskerk. We volgen  de richtlijnen van de 
RIVM.

Eenieder is van harte welkom!

Voor meer informatie:
Jan van Kuilenburg – 0344 652158
Tonny Vermeulen – 0344 65 1264

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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Lichtjes in de kerk
We hebben allemaal dierbaren en 
geliefden die we missen. Ze zijn 
voor altijd in ons hart en in onze 
gedachten. Zondag 21 november 
is het gedachteniszondag. In de 
kerkdienst die om 10.00 uur begint 
herdenken we wie ons lief zijn, 
noemen de namen en steken een 
kaarsje aan. In de St. Maartenskerk 
Ophemert kun je zaterdag 20 
november tussen 14 en 16 uur 
een kaarsje komen branden. Onze 
organist Bert van den Brink speelt 
mooie muziek en Ds. Evelijne zal 
samen met één van de ouderlingen
aanwezig zijn: voor een gesprekje, een gebed, een zegen, of gewoon
 even in stilte naast je. 

Je bent welkom.

“Muziek met ontmoeting”

In het vorig Hèmers Krantje hebben wij u geïnformeerd dat er 
zondag 14 november, na succesvolle edities in 2018 & 2019, weer 
een concert in de St. Maartenskerk georganiseerd zou worden. 
Helaas heeft de organisatie moeten besluiten om door het 
stijgende aantal corona gevallen dit concert in november niet 
plaats te laten vinden. 

Wij hopen Muziek met ontmoeting in het voorjaar van 2022 te 
mogen organiseren en u dan alsnog te kunnen ontmoeten! 

Tienerdienst
Zondag 31 oktober stond de dienst in teken van omgekeerd. De tieners verzorgden 
de dienst en centraal stond het verhaal van David en Goliath. In de zin van, gelukkig 
dat niet altijd de sterkste overwint. Ook lazen we uit Korintiërs over de wijsheid van 
God.

Verder was het bloemen dienst dus hebben de gemeente leden weer bloemen 
rondgebracht bij de ouderen van het dorp. De vrijwilligers van onze kerk werden 
eveneens verrast met een boeket. 

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Om de twee weken op vrijdag komt de tienergroep bij elkaar, om 20.00 in de 
Torenhof, zij ingang. Zit je op de middelbare school, en heb je interesse, kom dan een 
keer meedoen. Informatie, Dirk Boersma, 06 22995926

Kerstzangavond
Het is nog ver, maar toch willen we u vast uitnodigen voor de kerstzangavond op 21 
december. We willen dan bekende kerstliederen met elkaar zingen. Zet deze datum 
vast in uw agenda als u van zingen houdt, verdere informatie vindt u dan op onze 
facebookpagina.  

Nieuwsbrief
Sinds een aantal maanden sturen we vanuit de kerk een email nieuwsbrief rond. 
Met een agenda, persoonlijke verhalen vanuit de gemeente en we delen lief en leed. 
Heeft u belangstelling om deze brief te ontvangen, kunt u een mail sturen naar Emke 
van der Velden, emkevdv@gmail.com

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Deze keer was ik te gast in de praktijk voor TuiNa massage 
en Acupunctuur van Carla van Mourik. Zij hielp mij vorig jaar 
wonderlijk snel van een maandenlange zeurende pijn in mijn 
arm af, dus ik was al een beetje bekend met ‘de naaldjes’. Toch 
had ik nog heel wat vragen voor haar.

Mijn eerste vraag is weer: hoe kom je in dit vak terecht?
Als inkoper van tuinmeubelen reisde ik jarenlang een paar keer 
per jaar naar China en raakte daar gefascineerd door het land, 
de cultuur en de manier waarop de mensen daar  denken.

Op een gegeven moment was ik toe aan een carrièreswitch. Bij de acupuncturist 
waar ik toen onder behandeling was, bedacht ik dat ik me met een opleiding tot 
acupuncturist meteen meer kon leren over China. 

Het is geen opleiding die je er zomaar ‘even bijdoet’, denk ik.
Nee, het is intensieve meerjarige opleiding. Ik ben in eerste instantie het theoretische 
basisjaar gaan volgen. Daar leerde ik de fundamenten van de eeuwenoude Chinese 
geneeskunde. Daarna heb ik stages gelopen en meer opleidingen gevolgd, 
bijvoorbeeld die tot TuiNa masseur en de opleiding Westers Medische Basis. Die 
laatste is nodig om lid te kunnen zijn van de beroepsvereniging voor acupunctuur. 
Dat vind ik essentieel: je moet bijscholing doen en hebt intervisies en contact met 
collega’s. Dat groter geheel mis je als zelfstandige anders. 

Spreek je Chinees?
Je leert natuurlijk wel wat Chinese namen, maar ik spreek geen Chinees hoor! 

Wat zijn de kenmerken van Chinese geneeskunde?
De Chinese geneeskunde werkt vanuit de yin-yang gedachte, die moeten in balans 
zijn. Je leert te kijken naar de totale mens, naar verstoringen in het evenwicht tussen 
yin en yang, en zoekt naar manieren om de balans in een lichaam te herstellen, om 
blokkades op te lossen en energie weer vrij door het lichaam te laten stromen. Het 
lichaam wordt zelf aan het werk gezet om de klacht te verhelpen. 

Hoe stel je vast dat een lichaam niet in balans is?
Tijdens de opleiding leer je door het stellen van vragen en met de zintuigen een 
diagnose te stellen. Ik voel bijvoorbeeld de pols en kijk naar de tong (die is in vlakjes 
onderverdeeld die gelinkt zijn aan de organen). 

Acupunctuur staat bekend als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Helpt het echt?
Roken is een gewoonte die verbroken moet worden. Iemands gedrag moet 
veranderen. Ik kan wél de bijkomende klachten verlichten. Hetzelfde geldt bij het 
ondersteunen bij afvallen. Acupunctuur is geen wondermiddel. Ik vind het jammer 
dat acupunctuur zo vaak daarmee geassocieerd wordt. 

Ondernemend Ophemert
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Met welk soort klachten kunnen mensen bij jou terecht? 
Dat is zo divers. Van spier- en gewrichtspijn tot hoofdpijn en migraine. Van 
menstruatie- en overgangsklachten tot maag- en darmklachten. Slapeloosheid en 
stressklachten. Maar je kunt ook voor een nek-, schouder of rug massage terecht. 

Zijn er veel ontwikkelingen in het vak?
Ik ben sinds 3 jaar bezig met nascholingen in de Tan-methode, die is specifiek gericht 
op pijnklachten. Die methode is vrij modern. Je gebruikt de standaard punten uit de 
klassieke acupunctuur, maar zoekt nóg meer naar balans in het lichaam. De uitdaging 
is om nog meer naar het complete plaatje te kijken.
Ik heb recent een opleiding in stress- en burnout-coaching gedaan. Ik merkte dat 
een klacht bijna nooit alleen komt. Ik wil mijn cliënten graag de rust teruggeven. 
Het is fijn om nu meer bagage te hebben om dit deel mee te kunnen nemen in 
het gesprek. Ik vind het belangrijk alle tijd voor mijn cliënten te nemen en wil net 
iets meer bieden. Ik werk bijvoorbeeld samen met een herbalist. Als ik het niet red 
met acupunctuur en iets meer ‘power’ nodig heb, vraag ik hem om advies. Ik stuur 
mensen ook naar de huisarts wanneer ik iets zie of voel dat buiten mijn vakgebied 
ligt. Dat leren we ook tijdens de opleiding: bij twijfel doorsturen naar de huisarts.

Geïnspireerd vertrok ik na dit leuke gesprek weer naar huis. Wat fijn dat dergelijke 
aanvulling op de reguliere geneeskunde in ons dorp aanwezig is! 
Wil jij ook vertellen over jouw bedrijf? Mail me op info@alexstyling.nl, ik kom graag een 
keer langs. 

Ondernemend Ophemert - vervolg -

Beste verenigingen & dorpsgenoten,

Wij willen jullie er graag op attenderen dat met het inlevering van kopij deze naar 
zowel Ben Groven, b.groven@planet.nl als naar Angelique Bos, Liekie.74@hotmail.
com moet worden gestuurd. De reden hiervoor is dat als bijv. de één op vakantie 
is of als bij één van hen de computer zegt “ik heb nu vakantie”, de kopij toch tijdig 
verwerkt kan worden. Het is vervelend als dit zou gebeuren!!!
Dus graag kopij naar zowel Ben als naar Angelique.

Hartelijke groet,
De redactie
 
 
Deadline kopij voor uitgave 1 van 2022 is: 16 januari 2022 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij



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 ontmoetingsplek in Ophemert om te genieten van een mooi glas wijn en rijk gevulde 
tapasplanken. Open elke vrijdag- en zaterdagmiddag. Wijnboer Kees vertelt met passie 
over zijn 50-jarige ervaring in het vak en leest graag een van zijn gedichten voor. 
Voor ontvangsten met familie, vrienden of met uw zakenrelaties maken wij graag een 
afspraak voor wijn-/spijsarrangementen op maat.

High White Wine Arrangement 2e Kerstdag      
Elke laatste zondag van de maand is ons High White Wine Arrangement te boeken.
Op zondag 26 december 2021 verzorgen wij van 14.30 – 18.00 een luxe High White Wine 
Kerstarrangement. Beleef in ons verwarmde proeflokaal een aangename zondagmiddag 
in kerstsferen met een compleet verzorgd 3,5 uur durend feestelijk arrangement met 
verschillende wijnen en bijpassende luxe gerechten en hapjes. Prijs voor dit Kerst-
arrangement € 45, = p/persoon. Pinbetaling is mogelijk. Reserveer tijdig, want het 
aantal plaatsen is beperkt.

Cadeaus, cadeaubonnen en relatiegeschenken
Wilt u familie, vrienden en/of uw relaties verrassen met een origineel cadeau? Denk 
dan eens aan een mooie geschenkverpakking met kwaliteitswijn uit Ophemert en met 
(h)eerlijke streekproducten. Of maak iemand blij met een cadeaubon voor een gezellige 
wijnproeverij of ons luxe High White Wine Arrangement.
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
meer informatie en reserveren op www.wijngaarddekruithof.nl

of neem contact op met Marion 06 – 444 68 235
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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 


