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

Redactie:  Contactpersonen:
A.G.O. Erna Wachtmeester
Euphonia Berendet van Huenen
HWOZ Historische club Marco Schelling
Jeugdsoos Anita de Haan
Kerkenraad Willy van Heerewaarden
Klaverjassen Petra de Haas
Huis op Hemert Ina en William Willekes
Maranatha Willy van Laviere
Nostalgie Editha v.d. Bergh-Hörmann
Oranje Comite Ophemert oranjeophemert@hotmail.com
Restaurette “kom d’rin” Hetty van Oord
Seniorencomite Ria de Jongh
Tavenu Alex Olzheim
T.V.O. Kees van Houselt
V.V.Ophemert Annelies de Lange
Vrouwen van Nu Ans van Ooijen
Waalruiters West Ophemert Iris van Beuzekom
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 2023:
‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data:
uitgave aanleverdatum verschijningsdatum
1e 15 januari 1 februari 
2e 12 maart 29 maart
3e 23 april 10 mei
4e 18 juni 5 juli
5e 27 augustus 13 septemer
6e 5 oktober 22 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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Promo praatje

Beste dorpsgenoten,
Hebben jullie ook zo genoten van die mooie nazomer eind oktober, aan de ene kant 
schokkend dat het dan nog zo warm kan zijn, maar ik heb er stiekem wel echt van 
genoten.

Lange wandelingen door de uiterwaarden, iedere keer een nieuwe plek ontdekken. 
Genieten van alle mooie herfsttinten die ons mooie dorp rijk is. Vooral de Dreef 
is nu een imposante toegangsweg. Alle zangvogels, zoals de roodborstjes, de 
pimpelmezen en de koolmezen die weer terug komen uit het noorden om onze tuin 
te verblijden met hun getsjilp. En lekker zen alle blaadjes vegen die vallen op het 
grasveld, ik hou absoluut niet van bladblazers die maken zo veel herrie. En prachtig, 
al die verschillende soorten paddenstoelen die deze warme herfst laat zien.

Afgelopen weekend hadden wij weer vrienden over vanuit de Randstad, door 
corona en drukke agenda’s hadden we hen al een tijd niet gezien. Een wandeling 
maken hoort er dan toch wel bij zo’n weekend, zeker als het zulk lekker weer is. Het 
liefst de uiterwaarden in maar ze hadden alleen nette schoenen bij zich. Dus werd 
het een wandeling over de dijk en door het dorp. Tijdens de wandeling vroeg hun 
jongste zoon waar hier nu de winkels waren want die zag hij niet. En hoe we dat dan 
deden met boodschappen. Dus ik mijn promo praatje gehouden over alle lokale 
fruit/kaas/vlees/aardappel stalletjes en dat in principe de winkel niet echt heel ver 
is met de auto of op de fiets. Vond ie toch raar, bij hem zat er een AH op 3 min loop 
afstand en een speelgoedwinkel ook (wellicht op die leeftijd nog belangrijker).  
Dus als hij zin in iets had was het een kleine moeite om dat te kopen en kon dat 
altijd. We liepen verder en ik dacht daar nog even over na: het gemak waarmee we 
gebruiksconsumenten zijn geworden. En of het invloed heeft waar je opgroeit en wat 
die invloed dan eventueel is.

’s Avonds toen de kinderen op bed waren haalden we veel herinneringen op 
aan de mooie avonden die we samen hadden gehad de afgelopen 10 jaar en de 
legendarische derde kerstavonden die we met hen en de andere vrienden vierden, 
voor corona. En toen stelde zijn moeder mij dezelfde vraag: hoe doe je dat dan met 
boodschappen nu er hier geen winkels meer zijn? En ik denk dat het de combinatie 
was van kerst en boodschappen dat ik ineens een nog beter promo praatje wist. 
Weet je zei ik, wat echt heel fijn is aan het wonen in dit dorp? Dat we een groenteman 
hebben die een keer in de week aan de deur komt en dat ik vooral heel blij ben met 
hem rond de kerstdagen. Want waar wij vroeger soms 7 verschillende supermarkten 
af moesten, om alles voor een geslaagde kerst bij elkaar te kopen, hoeven we hier 
dankzij Paul alleen nog maar één lijst in te vullen. En voilà, alles wordt een dag voor 
de kerst thuis bezorgd. Je kunt zelfs nog je exotische groente en fruit opgeven die je 
nodig hebt voor dat geslaagde kerstdiner. Nou ze was compleet sprakeloos!

Miep

Belevenissen van een dorpsgenoot
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Laatste bericht van CWF Cyclingteam!
Sinds 2012 hebben we ons met veel enthousiasme, en uiterst gemotiveerd, ingezet 
om bij te kunnen dragen in de strijd tegen kanker. Onze hobby fietsen inzetten voor 
het goede doel heeft mooie resultaten opgeleverd. Zowel sportief als financieel 
hebben we ons steentje bijgedragen. In 2012 deden we voor het eerst mee aan 
Alpe d’Huzes, daarnaast hebben we aan meerdere kanker gerelateerde events 
deelgenomen maar Alpe d’Huzes is de rode draad gebleven. Dat konden we doen 
dankzij de steun van vele mensen en bedrijven in Ophemert en omgeving. Het valt 
dan ook zwaar om te melden dat we stoppen met CWF Cyclingteam omdat we ons 
door de jaren heen gedragen voelde door de grootse steun. Het aantal teamleden is 
de laatste jaren afgenomen en nieuwe mensen hebben zich helaas niet gemeld. Het 
werd steeds moeilijker om de inzet en energie, zoals we die de afgelopen tien jaar 
hebben gegeven met CWF Cyclingteam, door te zetten. Ons motto was altijd dat we 
de dingen alleen doen wanneer we het ook perfect voor elkaar hebben, en dat gaat 
niet meer.

Alles en iedereen bedankt voor de steun in de afgelopen jaren. Alpe d’Huzesser zijn 
we voor het leven, we zien het niet als opgeven en best mogelijk dat we op de één of 
andere manier toch ooit weer de eerste week van juni op de Alp zullen zijn. 
Maar CWF Cyclingteam stopt ermee….

Kleuters PWA plukken eigen fruit
Afgelopen woensdag gingen de kleuters van PWA 
Ophemert onder begeleiding van een tractortje op 
excursie naar Van Dijk. Daar werd in de boomgaard 
aan de kinderen uitgelegd hoe je fruit moet plukken 
en hoe je kan zien of de appel goed is om te eten. 

Alle kleuters kregen 
een plastic zak en 
mochten hun eigen 
appels gaan plukken. 
Er werden zakken 
vol geplukt en die 
mochten ze mee 
naar huis nemen. 

Ook hebben ze nog in het bedrijf gekeken hoe fruit schoongemaakt werd, 
gesorteerd en in bakjes werd verpakt. Ze hebben zelf ervaren hoe koud fruit wel voor 
een jaar bewaard kan worden in een koelcel. 



De Torenhof is verhuurd en daarom moeten 
we ruimte maken!

Zaterdag 19 november van 11.00 - 15.00 uur 
houden we opruiming van de overbodige 
spullen in de Torenhof zoals; kasten, 
kapstokken, bestek, serviesgoed, tafels, 
stoelen, wissellijsten, whiteboard enz. enz. 

Dat alles tegen zeer sterk gereduceerde 
prijzen. 
Op =Op!
(contante betaling)

Kom zaterdag 19 november langs, 
Weverstraat 3 in Ophemert.
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Meedenken over de plannen voor 2023 op 30 november in Huis op Hemert 

Op woensdagavond 30 november organiseert de Dorpstafel Ophemert weer een 
brede inwoners¬bijeenkomst in Huis op Hemert. Vorig jaar vond er voor het eerst zo’n 
bijeenkomst plaats. Resultaat van die bijeenkomst was een Kernagenda 2022. Inmiddels 
hebben bijna alle 26 kernen van de gemeente West Betuwe een eigen kernagenda en 
wil het nieuwe gemeentebestuur ook kerngericht werken. Die kernagenda’s zijn daarin 
leidend. 

Doel is opnieuw veel inwoners op de been te krijgen die samen aan de slag gaan om het 
leven in Ophemert aangenamer te maken. Samen werken aan onze toekomst in Ophemert. 
Wat vinden wij belangrijk voor het wonen en leven in Ophemert? Hoe maken wij van 
Ophemert een nog leuker dorp? Dit jaar zijn al veel plannen van de Kernagenda 2022 
gerealiseerd. De Dorpstafel en betrokkenen praten u daar graag over bij. En we kijken ook 
vooruit: wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe dan, wie dan en wat kost dat? Samen kijken 
of we zaken kunnen verbeteren in Ophemert, wat we daar samen aan kunnen doen en 
waar we de gemeente nodig hebben.

De Dorpstafel Ophemert is een groep van zeven onafhankelijke, vrijwillige en enthousiaste 
inwoners uit het dorp Ophemert. Voorzitter van de Dorpstafel is Matthieu van Tricht, verder 
zijn lid Willem de Zoete, Petra de Haas, Dick Riddersma, Henk Pelt, Jan Prins en Melvin 
Könings. Doel van de Dorpstafel is om de leefbaarheid te versterken en vergroten. Dat kan 
door informatie tussen inwoners en gemeentehuis te stroomlijnen en door leuke ideeën 
op te pakken en verder te brengen. Verbinding en samenwerking zijn de sleutelwoorden. 
De Dorpstafel heeft ook een ombudsfunctie: het bestuur komt op voor de belangen 
van de inwoners (belangen¬behartiging) en helpt de gemeente haar dienst¬verlening 
te verbeteren (aanspreekpunt). Maar let op: de Dorpstafel is geen verlengstuk van de 
gemeente¬politiek en ook geen onderdeel van het ambtelijk apparaat! Ondertussen zijn er 
een aantal werkgroepen actief bij de Dorpstafel. Deze richten zich op Verkeer en Veiligheid, 
Natuur, Gezondheid, de herinrichting Waaldijk, Wonen en op het organiseren van leuke 
activiteiten. Kort samengevat: Ophemert bruist!

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de vrijwilliger van het jaar uit Ophemert in het zonnetje 
gezet. Toegang is natuurlijk gratis en u krijgt wat lekkers aangeboden. De inloop is vanaf 
19:00 uur, om 19:30 start de bijeenkomst (wees op tijd aanwezig!). Kijk voor meer informatie 
op het online dorpsplein van Ophemert: ophemert.nl

Dorpstafel Ophemert



Openingstijden: 
Maandag  08:00 - 19:00 uur
Dinsdag   08:00 - 19:00 uur
Woensdag  08:00 - 19:00 uur
Donderdag  08:00 - 19:00 uur
Vrijdag   08:00 - 20:00 uur
Zaterdag  08:00 - 19:00 uur
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Op 29 augustus zijn we weer gestart na een mooie zonnige 
vakantie. De gebroeders Kusters hebben ons een leuke avond 
bezorgd door ons een beetje bij te kletsen over het wel en wee in 
ons mooie dorp. Het werd een gezellig “Hèmers proatje”. Het was 
leerzaam en ontzettend hilarisch. 

Op 26 september hebben Rian en Monique 
Verwoert een presentatie gegeven over het 
Zorglandgoed Bloemfonteijn. Dat was erg 
indrukwekkend en iedereen zat ook met 
volle aandacht te luisteren. Wist u dat er 3 
locaties (woongroepen) zijn? Er wonen 
24 bewoners op het Zorglandgoed, 8 
bewoners in Huys Weyenrade en 8 bewoners 
in Het Waterhuys. 

De volgende bijeenkomst op 31 oktober wordt verzorgd door Ella Kok-Majewska van 
het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). Wist u dat ook zij tegenwoordig in 
Ophemert woont? Voor deze avond zijn ook de vrouwen van Maranatha uitgenodigd.

Op 28 november hebben we een gastspreker die ons komt vertellen over het 
“hoe en waarom” van bewegen. Misschien komen we deze avond zelf ook nog in 
beweging………… 

Vrouwen van Ophemert, spreken deze onderwerpen jullie aan en willen jullie daaraan 
deelnemen, schroom niet en loop gezellig binnen. Je mag 2x aan een avond deelnemen 
om te kijken of het iets voor je is. 

De avond start om 19:30 uur en vanaf 19:15 uur is de zaal open.

Locatie: Huis Op Hemert

Met vriendelijke groeten van;
Jetty, Ans, Petra, Adrie en Gerrie

Vrouwen van Nu
 afdeling Ophemert



Een avondje lachen in Huisophemert
Op 19 november is het een avondje lachen in Huisophemert. Hoe leuk is het om 
een avond lang te genieten en te lachen om de allerleukste comedians? De stand-
up comedyshow, in samenwerking met Comedy Events is een avondvullend 
programma waarbij 6 comedians, die al enige jaren ervaring hebben, een set gaan 
spelen van ieder 15 minuten. Tijdens deze show krijgen de comedians ook de kans 
om nieuwe grappen of komische verhalen uit te proberen. Misschien zie je wel de 
nieuwe Theo Maassen, Jochem Myjer of Claudia de Breij. De comedians die spelen 
zijn voornamelijk prijswinnaars en finalisten van comedywedstrijden en festivals. 
Ook werken ze samen met comedians die bekend zijn van De lama’s, Rayman is laat, 
The Comedy Factory en Veronica. De show is onder begeleiding van een energieke 
Master of Ceremonies. Binnen 1 minuut weet hij iedere zaal mee te nemen in de 
magische wereld van echte stand-up comedy. Kom genieten van een avondvullend 
programma van 2x 60 minuten (inclusief pauze).

 De show begint om 20.00 uur 
“Entree: 2,50 inclusief koffie.
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Chauffeurs gezocht
Kom jij ons chauffeursteam versterken in de regio Varik, Heesselt/Ophemert? 

Maak jij mensen blij met een warme maaltijd? 
Met je eigen auto bezorg je 4-5 keer per jaar, een 
week lang, warme maaltijden. De mensen zijn blij 
je te zien, sommigen zitten echt op je te wachten. 
Bij de ene maak je een kort praatje, bij de ander 
help je even bij het openen van de maaltijd-
box. Een kort contactmomentje waardoor je de 
mensen een klein beetje leert kennen. Afnemers 
van de maaltijden en hun mantelzorgers 
waarderen de maaltijdservice enorm. 

Er wordt jaarlijks een planning gemaakt, waarbij je kunt aangeven wanneer je niet 
kan. Onderling ruilen met andere chauffeurs is altijd mogelijk. Als je dienst hebt, 
rijd je van zaterdag tot en met vrijdag van circa 11.15 uur tot 12.45 uur. Je haalt de 
maaltijd op vanaf Huis op Hemert en bezorgt bij zo’n 10-13 mensen een maaltijd. 
De gereden kilometers krijg je uiteraard vergoed. Een keertje meerijden is altijd 
mogelijk.

 Tafeltje dekje is een warme maaltijd voorziening die al ruim 25 jaar bestaat. De 
Wittenbergzorg bereidt de warme maaltijden en vrijwilligers van Welzijn West 
Betuwe bezorgen de maaltijden tussen de middag bij de mensen thuis. Veel 
inwoners maken dankbaar gebruik van tafeltje dekje en kunnen hierdoor langer 
zelfstandig thuis blijven wonen. In het gebied van Hellouw tot aan Ophemert onder 
de A15 worden jaarlijks zo’n 15.000 maaltijden bezorgd. 

 Wil je meer weten of je aanmelden? Bel 06-34094457 of mail naar hvanoord@
welzijnwestbetuwe.nl

 Met vriendelijke groet, 

Hetty van Oord
Sociaal werker 
Welzijn West Betuwe



WILDWINTERKERMIS BUURTHUIS
    ZENNEWIJNEN

Vrijdag 9 december 2022, 20:00 uur

Op vrijdag 9 december wordt de WildWinterKermis 
weer georganiseerd vanaf 20:00 uur in het buurthuis 
Zennewijnen. Het Rad van Fortuin wordt weer uit het 
stof gehaald, de onderdelen worden gesmeerd, de 
sjoelbakken worden in de was gezet en de buksen 
worden gereinigd. Allemaal zodat we weer een 
ouwerwetse gezellige avond kunnen organiseren in 
het buurthuis van Zennewijnen!

Er zijn weer prachtige, gezellig en lekkere prijzen te winnen met het Rad van Fortuin.
De diepvrieskippetjes vliegen je weer om de oren tijdens de dart-, schiet-, 
en sjoelcompetitie! En natuurlijk mag het raden voor het goed gevulde 
boodschappenpakket op deze avond niet ontbreken. Veel vertier voor jong en oud!
Eenieder is van harte welkom om een kansje te wagen bij een van de activiteiten.

23 september 2022
Fietspuzzeltocht vanuit HuisopHemert.
Wat jammer het regende maar er waren toch 7 diehards die de regen deed doorstaan.
1 was er onderweg afgehaakt dus bleven er 6 over onze compliment daarvoor.
1e prijs een taart ging naar Hennie van Burk 
2e prijs schaal bitterballen naar Ans en Stef van Ooijen
3e prijs doos Merci naar Chris en Diny Hol
Alberti van Bommel viel helaas net buiten de prijzen maar mocht gezellig mee smullen.
De taart werd aangesneden, bitterballen gebakken en er was een rondje merci.

22 oktober 2022
Dansavond met Just-M uit Meteren de toegang gratis.
Wat was het druk en gezellig volle bak wie had dat verwacht. Jong en oud!
De Streetdance liet zien wat zij ingestudeerd hadden en dit samen met Just-M prachtige 
uitgevoerd. Het was super.
Wat een fijne sfeer hing er en wat werd gedanst!!
Al die mensen uit ons dorp wat waren het er veel. En mensen die wij nog niet eerder 
hadden gezien Kulturhus wat een toppers.
Zelf mensen uit Varik waren van de partij en die gingen er ook op loos.
Volgens mij is dit voor herhaling vatbaar. Volgens jaar nog zoiets organiseren??

HuisOpHemert
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“DAGBESTEDING” 
Ja , wat doet een vrouw van 92 jaar zo’n hele dag als ze nergens heen gaat ?
Dat is trouwens mijn eigens keuze : ik kom al jaren niet meer op straat !
Als het mooi weer is loop ik wel op mijn plaatsje met een oude rollator rond,
die Ruud een poosje geleden voor een “koopje” op marktplaats vond .
Die kan buiten blijven staan en hoef ik er niet mee over de drempel te gaan.
In huis loop ik ook met een rollator overal heen,
want inmiddels ben ik toch wel , door artrose knieën , slecht ter been !
Ik kijk veel televisie , heb vaste series over de dag verdeeld !
Van koffie-tijd , Duitse middag-series , Bold en Beautiful en Beau’s “weet ik veel”
waarbij ik vaak meer weet dan de gemiddelde student, die meespeelt :)
Met de families in g t s t en Chateau Meiland kan je echt meeleven
met nare dingen , maar ook leuke momenten die allen beleven .
In het weekeind bieden ARD en ZDF dikwijls hele mooie films waar ik van geniet,
maar misdaad-series volg ik niet .
Ook naar “lang leve de liefde”op SBS 6 mag ik graag kijken
en “first dates” in een restaurant op NPO 3 , waar goede “matches” al snel blijken !
Mailen doe ik met familie en allerlei personen, ook als die in Amerika of Australië wonen .
Met Sonja in Spanje en Yvonne in Frankrijk heb ik ook contact op die manier,
maar als zij mij soms bellen doet mij dat veel plezier !
Met mijn tablet maak ik foto’s van diverse dingen :
van mooie bloemen buiten of een vogel die op een tak vlakbij zit te zingen .
Als ik van Ruud en Loes een lekkere maaltijd krijg gepresenteerd,
dan wordt die ook eerst even gefotografeerd.
Ook van buurman Willem krijg ik vaak een bord met een warme maaltijd
daarvan maak ik ook een foto altijd ,
dat is meestal zo veel , moet je weten ; daarvan kan ik wel 3 keer eten.
Maar zelf kook ik ook nog wel hoor , daar heb ik dan lekkere verse groenten voor :
broccoli , spruitjes , bloemkool en ijsbergsla, die liggen allemaal in de groentenla :)
Charlotte en Otto zorgen voor de aanvulling daarvan
en ook dat ik van een kiwi of appeltje genieten kan .
Mijn zuster in de Vier Gravinnen heb ik al een poos niet meer gezien
die stuurt mij elke ochtend een smsje om ongeveer half 10,
de corona -pandemie heeft ons contact wreed verstoord,
want aan een oproep voor vaccinatie gaf ik geen gehoor.
Zij leeft daar met veel mensen om zich heen dus heeft die wel gekregen,
Ik krijg wellicht wel de griepprik , maar voor corona houdt mij iets tegen:
Ik kan de gedachte niet kwijt raken ,
dat het overlijden van vriend/zanger Arie met die vaccinatie had te maken .
Het is nog te vroeg om een fijne jaarwissling toe te wensen ,
wel is dit het laatste Hèmers Krantje no. 6 , dus lieve mensen :
Ik hoop dat ik en iedereen gelukkig en gezond mag blijven ,
zodat ik ook volgend jaar weer NOSTALGIE- berichten mag blijven schrijven :)
Hartelijke groeten ,
   Editha v.d.Bergh-Hörmann

NOSTALGIE
DOOR EDITHA V.D.BERGH-HÖRMANN©
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FB groepspagina al een groot succes!

Vijf maanden geleden gooide dorpsbewoner Mandy den Boer de Facebook 
groepspagina “Ophemert Voor en met elkaar” in de lucht. Het idee ontstond doordat 
Mandy nog wel eens wat deelde op haar pagina over en voor het dorp. “Zo had een 
buurtvriendje van onze zoon eens wat spullen gevonden in de speeltuin welke flink 
verstopt lagen en welke nog in de verpakking zaten. Wij wilde graag weten wie/
welke winkel dit miste. dacht, tja dat is voor mijn Facebook vrienden in Curaçao verre 
van relevant”. Wat nou als je iedereen uit het dorp kunt bereiken. Dat ging niet op de 
bestaande Ophemert facebook pagina dus trok Mandy het plan een Facebook groep 
te maken waarin ieder zelf berichten kan plaatsen. Nu 5 maanden verder hebben we 
al meer dan 400 (oud)dorp bewoners in de groep. Nog 1200 inwoners te gaan. Wie 
volgt…..

De OPHEMERT VOOR EN MET ELKAAR 
Facebook groepspagina facebook.com/
groups/387051416716389
 
Hier kan iedereen uit Ophemert zelf een bericht 
plaatsen: hulpvragen, verloren of gevonden voorwerpen, 
evenementen, aankondigingen, acties, leuke feitje, en 
nog veel meer. Meld je snel aan en doe ook mee!

Oproep
Wie weet of kent iemand die het mogelijk kan maken dat verenigingen en 
organisaties ook zelf berichten kunnen plaatsen op de groepspagina.

Helaas is het om onbekende reden niet mogelijk vanuit een verenigingspagina 
direct een bericht te plaatsen. Dat zou onwijs fijn zijn als dat mogelijk zou zijn. Mocht 
iemand heel bekend zijn met Facebook en Meta en ons kunnen vertellen waarom 
het ons niet lukt, dan wij horen het graag.

Mandy en Willem



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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13 november  Muziek met Ontmoeting in de St Maartenskerk
16 november  Restaurette Kom d’rin
19 november  Stand-up Comedians in Huis op Hemert
23 november  TAVENU: Lezing over Openbaar Geheim
25 november  Klaverjassen in Huis op Hemert
28 november  Vrouwen van Nu: Geertje Caneel
30 november  Brede dorpsbijeenkomst over de Kernagenda
1 december  Koffieochtend in Huis op Hemert
13 december  Spelletjesavond in Huis op Hemert
17 december  Winterfeest in Huis op Hemert
21 december  Restaurette Kom d’rin
 
Ga naar ophemert.nl voor meer informatie over deze en andere activiteiten. Wil je ook 
een activiteit vermelden op de dorpsagenda? Meld het aan op ophemert.nl of stuur 
een berichtje naar dorpsplein@ophemert.nl

Hoogtepunten uit de

Bridgen in HuisOpHemert
Op de dinsdagavonden vanaf 20 uur speelt een 
groep enthousiaste mensen bridge in HuisOpHemert. 
Nadat ze vorig jaar een beginnerscursus volgden, 
besloten ze met elkaar door te gaan. We zouden 
het leuk vinden als er zich meer mensen aansluiten. 
Een ervaren bridger staat ons en nieuwe mensen 
eventueel bij als de beginnerskennis is weggezakt.

Dus als het je wat lijkt, loop dan eens binnen op de dinsdagavond. Je bent van harte 
welkom, het is erg gezellig bovendien. Je kunt ook Ina Willekes, beheerder, bellen op 
haar mobiele nummer: 0611071103.
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De periode in de Torenhof, waar we met veel plezier gebruik van
hebben gemaakt, is ten einde gekomen. Bij ons heerst een 
gevoel van weemoed over alles dat er geweest is. Maar gelukkig
is dit niet het einde van de SOOS. Na dit afscheid gloort er ook
weer een nieuw begin in Huis Op Hemert.

Wat is geweest:
Op woensdag 7 september 2022 heeft de heer Martin IJzerman ons verteld 
over : De vergeten vaarverbinding van Zaltbommel naar Culemborg. Destijds een 
belangrijke vaarverbinding van de Waal naar de Lek, zodat de goederen vanuit 
Zaltbommel sneller in Amsterdam verhandeld konden worden. De aanleg ging 
met veel hindernissen gepaard en werd door de tijd en andere vaarverbindingen 
ingehaald. Vooral door toedoen van de stad Dordrecht. Dordrecht miste nogal 
wat inkomsten doordat  door deze vaarverbinding, de goederen Dordrecht niet 
passeerden  en  daar nu geen tol voor hoefde te worden betaald. Zo had Dordrecht 
ook niets aan het recht van overslag. Een leerzame middag, vooral als je van 
geschiedenis houdt.

Woensdag 5 oktober 2022 heeft de heer Dick van Toorn ons laten genieten van 
prachtige plaatjes van onze mooie Betuwe. Heel mooi. Het was een gezellige middag.

Wat we gaan doen:
Woensdag 7 december sluiten we de Torenhof- periode af met een 
gezellige lunch in het Dijkhuis. De vaste bezoekers van de SOOS hebben 
zich al opgegeven en worden om 12.00 uur in Het Dijkhuis verwacht. We gaan 
gezellig en lekker eten, kortom genieten van het eten en van elkaar! Deze 
middag nemen we ook afscheid van vier bestuursleden, die lange tijd, heel 
veel voor de SOOS hebben gedaan. Daar zijn we: Riet van Meeteren, Fietje van 
Eldijk, Bertha van Lith en Evie de Bie, heel dankbaar voor. We zullen jullie missen!                                                                                                               
Gelukkig kunnen we ook twee nieuwe bestuursleden aan u voorstellen: Hennie Ton 
en Ina van Zuidam. Het bestuur bestaat dan uit vijf personen.

Wat verandert er nog meer:
In plaats van het busje dat rondging voor een vrijwillige bijdrage, wordt u nu lid 
van de 60+SOOS en betaalt u € 40,00 contributie voor 2023. U kunt € 40,00 ineens 
betalen of 2maal € 20,00. Het bestuur wil proberen daar tien soosmiddagen voor te 
verzorgen. Altijd op de eerste woensdagmiddag van de maand, behalve in juli en 
augustus, dan is het zomervakantie. De vaste bezoekers van de SOOS krijgen hierover 
nog een persoonlijk bericht. 
We hopen u allen , en ook nieuwe leden, te mogen begroeten op woensdag  3 
januari 2023 in Huis Op Hemert. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.15 uur.

Het bestuur hoopt dat de 60+ SOOS in het nieuwe jaar , in Huis op Hemert , mag 
blijven groeien en bloeien. Zestigplussers … WELKOM!!.

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

60+ SOOS OPHEMERT
   en Zennewijnen
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Wandelen rond Ophemert
In de kernagenda Ophemert 2022 vind je onder het thema Prachtige Natuur en 
Ruimte de activiteiten die door het team van Levend Landschap Ophemert worden 
gecoördineerd. Hieronder staat Natuurwandelingen als aandachtspunt. 
De ontwikkeling vraagt een lange adem en veel tijd. Er zijn nu klompenpaden in 
ontwikkeling in West Betuwe in het buitengebied van Varik-Heeselt, Neerijnen-
Opijnen, Rumpt en Est-Ophemert.
Uiteraard zijn er al wandelroutes rond Ophmert, waar we hieronder een aantal 
vermelden.
Kent u nog andere routes, laat het ons weten. Wij willen graag een goed overzicht 
van deze routes verzamelen en duidelijk breed kenbaar maken. 

Levend Landschap Ophemert (LLO)
Henk 

• Het Betuwepad 
Een relatieve nieuwe streek route van wandelnet is het Betuwepad. 
Het initiatief voor het Betuwepad komt van de voormalige burgemeester van Buren, 
Jan de Boer. De Betuwe was een van de weinige regio’s die nog geen meerdaags 
wandelpad kende en dat wilde hij veranderen.
Het Betuwepad (SP 21) is een grote rondgaande wandelroute van 146 kilometer 
lang. Deze wandeling is op te splitsen in 12 dag wandelingen. De route is in beide 
richtingen bewegwijzerd met geel-rode markeringen.
Deel van deze route is de Struinroute rondwandeling Tiel-Ophemert-Varik-Dreumel-
Tiel (19.9 km).

• Groene-wissel route
De Groene-wissel route is een wandeling Rond Kasteel Ophemert en De Stiftsche 
Uiterwaarden. Op route.nl vind je een vergelijkbare routes die iets langer is gemaakt. 

• Maarten van Rossumpad 
Het Maarten van Rossumpad is 384 km. lang en loopt van Steenwijk naar 
‘s-Hertogenbosch. Het is vernoemd naar de legeraanvoerder uit de 16e eeuw. De 
route volgt de sporen van zijn leven en veldtochten. De route loopt langs zijn huizen 
en kastelen, maar ook door verschillende landschappen: hoogveen, bos, heide en 
rivieren. 
Een deel route is de route Ophemert - Waardenburg (16,9 km), langs de Waal met 
kastelen, boomgaarden en uiterwaarden.

• Wandelingen op Wikiloc.nl
Een aantal wandelroutes in Ophemert zijn hier aangegeven: Ophemert-Varik, 
Ophemert-Zennenwijnen, Ophemert-de Steendert, Ophemert- Beneden Leeuwen, 
Ophemert-Zoelen.

• Wandelnetwerk Rivierenland 
Hier kan je een aantal routes in de omgeving vinden, waaronder een drietal rond 
Ophemert: rondje Ophemert, rondje de Steendert, rondje Ophemert-Wadenoijen



  https://peutersinbeweging.business.site/
 https://www.facebook.com/peutersinbewegingOphemert
 peutersinbeweging@ziggo.nl

Vrijdag van start
Afgelopen 7 oktober is er een tweede beweeguurtje op de vrijdagochtend gestart, 
wees ook welkom.  

Bedankje voor…
Familie de Goei. De familie had van hun nu grote klein kinderen 
hele leuke speelmaterialen liggen (zie foto’s)  en deze hebben 
ze aan PIB gedoneerd. 

Heb je net als familie de Goei materialen liggen waar jouw 
(klein)kinderen niet meer mee spelen en waar de kinderen 
mee kunnen bewegen. Bericht ons even of loop op donderdag 
binnen. Het moet nog wel bruikbaar zijn. 

Pieten-beweeguurtje 
1 & 2 december is er een Pietenbeweeg-uurtje. Alle dreumesen en peuters uit 
Ophemert zijn welkom om mee te komen doen. 

Wat is het?
Peuters in Beweging is een beweeguurtje met je dreumes/peuter. 
 ‘Peuters in Beweging’ is een ouderinitiatief voor onze kinderen waarin ontdekken, 
spelen & ontwikkelen door te bewegen centraal staat. We zetten met elkaar 
uitdagende beweegopstellingen klaar. Aan het einde van het beweeguurtje ruimen 
we alle materialen gezamenlijk weer op. 

Voor wie en wanneer?
Elke donderdag en vrijdag  van 9 tot 10 uur. ‘In Huis Op 
hemert’  Alle kindjes tot 4 jaar. Vanaf het moment dat 
je kindje zich kan optrekken en verplaatsen (tijgeraars, 
billenschuivers en kruipers) kan je kleintje al komen 
ontdekken. 

Peuters in beweging
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Ouderinitiatief
Dit betekend dat iedere (groot)ouder een organisatorische bijdrage levert om het 
beweeguurtje met elkaar te organiseren.

Wat kost het?
€12,50 per kind per maand (€7,50 voor een tweede/derde kindje) of een 10 lessen 
strippenkaart voor €40,- 
Je mag een gratis proefles doen.

Meer weten of een keer meedoen?
Je kunt zonder je aan te melden langskomen op 
de locatie. Contact opnemen kan via de website 
of via Facebook. 

Peuters in beweging  - VERVOLG -

Vlinders en zaden- en planten ruil beurs (volgend jaar). 
 
Op zaterdag 17 september was de tweede zaden- en plantenruilbeurs met 
aansluitend een lezing over vlinders in je tuin. Door het weer (regen) en alle andere 
activiteiten in de regio viel de opkomst deze keer een beetje tegen maar werden 
er toch mooie planten geruild. De vlinderlezing van Albert Vliegenthart, onze 
dorpsgenoot, was geweldig, dat vond de nieuwe gebiedsmakelaar ook die ook even 
kwam kijken. Het enthousiasme van de deelnemers over vlinders en nachtmotten 
na afloop van de lezing leiden tot een nieuwe bijeenkomst. Op 12 mei 2023 gaan we 
’s avonds onder leiding van Albert Vliegenthart kijken naar welke nachtmotten zich 
allemaal bij ons bevinden. Motten met namen als de huismoeder en het weeskind 
hopen we dan zeker tegen te komen. Meer details volgen begin volgend jaar. Zet de 
datum alvast in je agenda mocht je interesse hebben. 

Andere data om ook te noteren voor 2023 zijn van de zaden- en plantenruilbeurs op 
zaterdag 15 april en zaterdag 26 augustus bij de muziekschelp. 

Het vlinderpad dat vanaf de griendsteeg gemaakt was door vele vrijwilligers 
uit het dorp is jammer genoeg gesloopt en alle vlinders die gemaakt waren zijn 
meegenomen of vernield. Dat is erg jammer van al het harde werk dat Petra, Sasja en 
Renske erin hebben gestoken. 

Op 30 november zijn wij ook aanwezig bij de dorpsbijeenkomst  voor het vast stellen 
van de kernagenda voor volgend jaar en hopen wij al wat plannen te kunnen delen 
en nieuwe ideeën op te kunnen doen. Dan ook meer nieuws over de dorpsmoestuin. 

Patricia, Henk, Sasja, Hans, Renske en Femke 

Levend landschap Ophemert



Hamaritilaan 12a    4061 BV Ophemert    tel.: 0344-651970
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We zijn al weer een tijdje aan het repeteren na de zomervakantie. We hebben inmiddels 
een hoop te melden, dus lees vooral verder en zeker het hele stukje!

Op zaterdag 17 september hebben 10 leden 
van de harmonie meegelopen met het West 
Betuwe korps tijdens het fruitcorso in Tiel. 
Dit korps was samengesteld uit een aantal 
verenigingen uit de gemeente West Betuwe 
maar ook uit de gemeente Buren. Wat was 
dit ontzettend leuk om weer te doen!!! Het 
was voor de meesten al een aantal jaren 
geleden dat ze al spelend en in uniform 
gemarcheerd hebben en voor sommige 
was het zelfs de allereerste keer. We waren 
gelukkig goed voorbereid, want ook 
marcheren kun je oefenen/leren! Vooral voor 
onze jeugd, maar zeker ook voor de rest, was 
dit een unieke en onvergetelijke middag. Op 
naar volgend jaar!!! 

Op zaterdag 24 september hebben we het muzikale seizoen afgetrapt met een 
barbecue in/bij ons muziekgebouwtje. Het weer zat niet echt mee, maar dat mocht de 
pret niet drukken. We mogen terugkijken op een hele gezellige avond met heerlijk eten!

Tijdens deze barbecue zijn plannen gemaakt om muziekles op de 
basisschool in ons dorp aan te gaan bieden. Laatst is er door onze 
muziekdocenten een presentatie gegeven om in 8 weken een 
basis te leggen om een blaasinstrument te leren bespelen. Net 
voor het verschijnen van dit krantje zijn de aanmeldingen binnen 
gekomen, wij zijn blij verrast en super enthousiast dat er maar liefst 
17 kinderen zich voor dit muziekproject hebben opgegeven!!! Na de 
herfstvakantie gaan zij aan de slag om tijdens de kerstviering van 
zich te kunnen laten horen! Wij hopen dat dit een opstapje naar 
meer muziekles zal zijn en dat ze zich na een tijdje bij ons orkest willen voegen. 

Naast dit project loopt momenteel ook nog een ander project en wel voor volwassenen 
die al een instrument kunnen spelen en dit weer op willen pakken of zich bij onze 
vereniging willen voegen. Inmiddels hebben 2 dorpsgenoten hun eerste repetitie 
bijgewoond om met ons aanstaande kerstoptredens mee te kunnen spelen. Mocht 
iemand zich nog geroepen voelen of vergeten zijn zich op te geven, het kan nog steeds!!! 
Mail dan z.s.m. je gegevens naar euphonianeerijnen@gmail.com.

Voor de zomervakantie hebben 2 jeugdleden van onze slagwerkgroep aangegeven te 
stoppen met slagwerk om een ander instrument te gaan spelen. Heel erg jammer, maar 
we begrijpen hun keuzes. Hierdoor is de slagwerkgroep nu wel heel erg uitgedund, 
mede omdat de groep al niet heel groot was. Dit heeft ertoe mede toe geleid dat de 

NIEUWS VAN EUPHONIA
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instructrice heeft besloten om per oktober te stoppen met lesgeven en leiden van deze 
groep. Hierdoor kunnen de overgebleven leden niet meer repeteren, wat echt ontzettend 
jammer is. Zij en wij willen niet direct deze groep opgeven en we hopen dat u dit als 
dorpsgenoot ook niet wilt. Dus:

•Kent of bent u iemand die leiding en les kan geven en met 
veel energie deze groep weer nieuw leven kan inblazen?; of
• Wilt u of uw kind(eren) een slagwerkinstrument (leren) 
bespelen, meldt u zich dan via euphonianeerijnen@gmail.
com.
In principe repeteert deze groep op de dinsdagavond vanaf 
19.30 uur in ons muziekgebouw, een andere dag of tijd zijn 
zeker bespreekbaar.

Zoals gemeld zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor onze kerstoptredens. 
Deze zijn tijdens het winterfeest op 17 december in Huis Op Hemert (HoH) en de 
Kerstnachtdienst op 24 december in de Kerk van Ophemert. Het winterfeest wordt samen 
met de vrijwilligers van Huis Op Hemert georganiseerd en belooft een gezellige en 
warme middag/avond te worden. Houd de berichtgeving vanuit HoH en ons in de gaten. 
Onze vereniging speelt in ieder geval 4 maal en zal het prijzenrad verzorgen. Eventuele 
sponsors die prijzen ter beschikking willen stellen kunnen zich melden bij ons of de 
vrijwilligers van HoH (via William Willekes). We hopen u op één van deze momenten te 
mogen ontmoeten!

Nu we het over sponsors hebben, willen wij graag van dit medium gebruik maken om 
Electroworld Ton te bedanken voor de nieuwe koelkast die zij voor in ons muziekgebouw 
aan ons hebben gegeven. We kunnen nu onze leden in pauzes van een koel drankje 
blijven voorzien. Ontzettend fijn dat jullie onze vereniging een warm hart toedragen, 
TOP!!!

Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan aan Rabo Clubsupport, mede dankzij vele 
stemmen uit het dorp en van onze eigen leden hebben wij een bedrag van € 459,89 
bijgeschreven gekregen. Dit willen wij gaan besteden aan nieuwe bladmuziek zodat we 
in het nieuwe jaar weer nieuwe muziek ten gehore kunnen brengen.

Alles wordt van lieverlee duurder, vandaar dat wij onze stroopwafelactie van vorig jaar 
gaan herhalen en wel op zaterdag 12 november a.s.! Wij komen vanaf 10.00 bij u aan de 
deur. Steun ons (weer) en u kunt genieten van de overheerlijke stroopwafels!!!

Muzikale groet van Euphonia!

NIEUWS VAN EUPHONIA - vervolg -
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Beste dorpsgenoten,
Hier weer een update vanuit onze mooie
rijvereniging Waalruiters-West.

Schriktraining en strandrit
In september is er een schriktraining georganiseerd. Hierbij kan je met je paard of 
pony, aan de hand of onder het zadel, een parcours afleggen langs verschillende 
obstakels zoals een waterbak, een rookmachine, bewegende paraplu’s, 
opblaaskrokodillen en nog veel meer. Deze training prikkelt de nieuwsgierigheid 
van het paard naar nieuwe dingen. Ook wordt het vertrouwen tussen paard en ruiter 
vergroot. Paarden en de leden hebben veel geleerd en lol gehad. 
 
Traditiegetrouw is er ook dit jaar in het eerste weekend van oktober een strandrit 
georganiseerd. Deze keer is gekozen voor het strand van Monster. Naast paarden 
en ruiters zijn er ook fans en hulptroepen mee afgereisd. Na een fijne rit langs de 
vloedlijn (en in de zee) en een fotoshoot op het strand was er ook nog een heerlijke 
lunch.

Sinterklaasactie: vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2022 
Zachtjes gaan de paardenvoetjes: verwen jezelf met heerlijke banketbakkers-
kruitnootcake en steun de Waalruiters West uit Ophemert! In de week voor 
Sinterklaas verkopen de ruiters van Waalruiters West kwaliteitscake van banketbakker 
Jan Pieter Duin, 1 cake van 400gr voor €5,- of 2 cake’s voor €9,-.
 
Op vrijdag 25 en op zaterdag 26 november komen we met echte 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 of 
via e-mail Waalruiters.Ophemert@gmail.com. Deze bestellingen worden op vrijdag 
26 november in de middag en avond afgeleverd.
 
Onze kruitnootcake is heerlijk voor
jezelf, maar ook leuk als cadeautje
of relatiegeschenk! 

Rijvereniging
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Rijvereniging -vervolg-
Even voorstellen
Iedere editie stellen we één lid met haar paard aan de lezers voor. Deze keer is de eer aan:

Naam lid: Isabelle Huijdink
Naam paard/pony: Luna (10 jaar)
Wat is haar leukste/gekste eigenschap: dat ze een allemansvriend is
Wat doet zij het liefst: wegrennen als je haar uit het weiland wil halen
Wat doen jullie het liefst samen: op buitenrit gaan
Wat is haar favoriete snack: alles wat eetbaar is
Wat is het leukste wat je afgelopen jaar gedaan hebt met de vereniging: 
 de clubdag
Wat is jullie grootste blunder: samen in de sloot belanden en daar door 
 de brandweer uitgehaald moeten worden
Wat wil je graag nog een keer doen met je paard: 
 een veulen fokken
Wat is je leukste herinnering samen: dat we haar net gekocht hadden en ze 
 toen uit het weiland was gesprongen en los over de dijk liep
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raboclubsupport
Afgelopen najaar hebben we meegedaan aan de Rabobank Clubsupport. Hierbij 
willen we iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.  



Molenstraat 15   4061 AA Ophemert
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de eettafel van Ophemert, elke derde woensdag van de maand in HoH

De herfst lijkt te beginnen, dus september een heer-
lijk menu met ondermeer snijbonen en runderstoof-
lapjes van de fam. Hooijer. En als toetje watergruwel, 
dat zal niet iedereen kennen. Heerlijk ouderwets, 
maar vooral erg lekker! Natuurlijk zelf gemaakt door 
één van onze kooksters, en wel een emmer vol. 

Bij de koffie, intussen vaste 
prik, eigen gebakken koek.
Oktober, boerenkool met 
worst, stoofpeertjes, 
en vooraf preisoep. Ons nagerecht griesmeel met 
bessensap. De koek bij de koffie was dit keer zelf 
gebakken gevulde speculaas en brownies. 

De vrijwilligers zijn aan het bedenken wat voor een verras-
sing we zullen verzorgen in december. Intussen hebben 
wij vanaf november 20 vaste eters, wie had dat verwacht 
toen we aan het begin van dit jaar enthousiast zelf onze 
eerste pannen maaltijdsoep hadden klaar gemaakt? En 
het team van vrijwilligers geniet van het regelen van deze 
maaltijden. 

Zin om mee te eten, neem dan contact op met Alberty van 
Bommel (0642431244) of Jetty van Lith (0611227145). 

Voor € 12.50 heeft u een 3 gangen maaltijd met consumptie en 2x koffie of 
thee met iets lekkers. Met dieetwensen wordt rekening gehouden. 
De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 16-11 en 21-12 van 11.00-
14.00 uur in de foyer van Huis op Hemert.

Ineke, Jolanda, Wil, Richard, Alberty, Marjolein, Hermien, Jetty

Restaurette Kom d’r In
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Seizoen 2022/ 2023
Het seizoen is in volle gang. Kom gerust eens een kijkje nemen bij de
wedstrijden van onze teams. In de wintermaanden kunnen alle teams
weer in de gymzaal trainen, zodat er ongeacht het weer en de conditie van het veld 
toch lekker door gevoetbald kan worden. Wil je zelf eens een balletje komen trappen 
(vanaf 4 jaar) dan ben je van harte welkom! Stuur een mail naar info@vvophemert.nl 
dan laten wij je weten bij welk team je mee kan spelen.

Jumbo Ballenactie
Van 22 augustus t/m 18 september organiseerde Jumbo een ballenactie. Met deze 
actie kon je ballen doneren aan ‘jouw’ club. Met deze leuke actie hebben we dit keer 
22,5 ballen mogen ontvangen waar we ontzettend blij mee zijn! We verwachten dat 
we de nieuwe ballen snel in gebruik kunnen gaan nemen. Iedereen bedankt voor je 
donatie!

RaboClubSupport 
In de maand september kon je op VVOphemert stemmen tijdens de actie Rabo 
ClubSupport van de Rabobank. Alle leden van de Rabobank konden in deze periode 
hun stem uitbrengen op drie verenigingen van hun keuze. Met deze actie heeft 
VVOphemert het geweldige bedrag van € 788,71 mogen ontvangen. Iedereen 
ontzettend bedankt voor zijn/ haar stem! 
 
Week van de Scheidsrechter
Van 1 t/m 9 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! 

Jungle Friday Party
Vrijdag 4 november is er weer een 
zeer geslaagd feestje in de kantine 
georganiseerd. Onze damesteams zijn 
aangemoedigd daarna is er, in gepaste 
kleding 😊😊, tot in de late uurtjes een feestje
in de kantine gebouwd.

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, 

V.V.OPHEMERT
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zorg jij (je ouders) dan dat je op de weg goed zichtbaar bent?

Verzorger/ sportmasseur gezocht
Voor de selectie zijn wij op zoek naar een verzorger/ sportmasseur (m/v) voor de 
trainingsavonden op dins- & donderdagavond en voor de wedstrijddagen van het 
eerste elftal op zondag. Wij zoeken een verzorger die opgeleid, of in opleiding is in de 
richting van sportmassage, fysiotherapie oid. Affiniteit heeft met voetbal, enthousiast 
is en het leuk vindt om nauw betrokken te zijn bij onze vereniging. Uiteraard staat 
hier een passende vergoeding tegenover. Kan jij je hier in vinden? Stuur dan een 
mailtje naar info@vvophemert.nl of neem voor meer informatie contact op met de 
trainer van de selectie, Andre Verbeek 06-51614876.

Pupil van de week
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 
in de pauze een kopje thee drinken in de kleedkamer. Meld je kind aan via info@
vvophemert.nl, meer info volgt aansluitend.
         30 oktober Coen   9 oktober Sverre

 
       25 september Flynn      4 september Kaylie

Agenda
Woensdag 30 november: zwarte pieten bij de training – jeugd.
Woensdag 4 januari: LED Toernooi ism Connect2Jeugd – jeugd.
 (meer info volgt)

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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Inmiddels vallen de bladeren van de bomen, en heeft de herfst , in ieder geval in 
uiterlijk, haar intrede gedaan. De temperaturen zijn nog zomers, en we kunnen nog 
echt genieten van dat zonnetje.

Op zondag 23 oktober heeft Gospelgroep Ichtus haar medewerking 
verleent aan de kerkdienst. En wat een feest was dat. In een goed 
gevulde kerk heeft Ichtus een mooie boodschap mogen brengen. 
Het thema van de dienst was: Vallen en opstaan. Gekozen naar 
aanleiding van het lied: What faith can do. Deze groep mensen 
belijden hun geloof door middel van zingen. En dat geloof kan 
dromen waar maken en bergen verzetten. En als je eens een keertje 
wankelt, of valt, dan is er altijd die Ene, die er voor je is, die je vangt, 
en weer helpt opstaan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zin in bloei
Dit najaar organiseert Ds. Evelijne Swinkels Braaksma een breed scala aan activiteiten 
met een spiritueel en verdiepend karakter in de regio West-Betuwe onder de naam ‘Zin 
in Bloei’. Dit vanuit de overtuiging dat er in de samenleving een grote, dringende en 
blijvende behoefte is aan zingeving en bezinning, buiten de gebaande kerkelijke wegen 
om. Deze activiteiten zullen daarom los van denominaties worden georganiseerd. Te 
denken valt aan bijeenkomsten met tekst, muziek, interactie, samenzang, gedichten, 
koffie/thee en lekkers. 

In september was de eerste bijeenkomst. Het was een mooie avond, waarin we verhalen 
en ervaringen deelden rondom het thema ‘Mens-zijn is een herberg’, met verhalen, 
gedichten en muziek.

Rondom de 
Sint Maartenskerk Ophemert
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In oktober stond het thema ‘Vallen en opstaan’ centraal’. Wil je ook een keer komen? Je 
bent welkom! Volgende data: 30 november en 21 december 
Tijd: 20 – 21.30 uur 
Locatie Torenhof (zij-ingang) , Sint Maartenskerk, Molenstraat 17, Ophemert 
Kosten: om de onkosten te dekken, zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd per 
bijeenkomst. Voor meer informatie of opgave evelijnebraaksma@hotmail.nl
Je bent welkom!

Herdenken van de overledenen
Wereldwijd herdenken we in de maand november onze overleden dierbaren. Ook in 
onze Sint Maartenskerk. 
Op zaterdag 19 november is de kerk open van 14.00 
u tot 16.00u. Je bent welkom om dan hier je geliefden 
te herdenken met een kaarsje, in het gedenkboek iets 
te schrijven, rustig te zitten mijmeren, te luisteren naar 
mooie orgelmuziek, te bidden met mij of één van de 
aanwezige kerkenraadsleden.
In de dienst van zondag 20 november herdenken we als geloofsgemeenschap de 
leden die afgelopen jaar zijn overleden. Ook met kaarsen. En met verhalen, gedichten, 
liederen en muziek. Ook hierbij ben je welkom. Aanvang 10 uur. Voorganger: ds Evelijne 
Swinkels-Braaksma. Aan deze dienst zal het koor La Rosa haar medewerking verlenen. 
La Rosa is een vrouwenkoor, en zij zingen een gevarieerd meerstemmig repertoire van 
klassieke tot lichte muziek, begeleid op de piano. Gonnie van Heugten is hun dirigent, 
en ze repeteren elke twee weken in de St Maartenskerk in Ophemert. 

Gesprekskring 40/50
De laatste bijeenkomst van de kring hebben we antwoord gezocht op vragen die we 
elkaar willen stellen. Deze keer stond de vraag centraal: Ik belijd mijn geloof door t 
zingen in de kerk, in een koor, maar ook thuis. Wat is jouw manier van het belijden in 
je dagelijkse leven van je geloof? Een mooie en uitdagende vraag, want het blijkt niet 
zo makkelijk te duiden te zijn. Wil je ook meedenken en praten over levensvragen en 
geloof? De volgende datum is de tweede dinsdag van november, 8 november. We 
starten om 20.00 uur, in zij-ingang van de Torenhof. 

Muziek in de kerk
Ook al is het nog wat verder in het jaar, toch willen we u vast informeren over een aantal  
bijzondere diensten en bijeenkomsten in de kerk:

Op 15 december wordt er een Oecumenische 
kerstzangavond georganiseerd in samenwerking met de 
PKN Varik en zal het paraochiekoor van de RK gemeente in 
Varik haar medewerking verlenen. Aanvang 19.30 uur, we 
nodigen u allen van harte uit om te komen luisteren en te 
zingen. 

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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Harmonie Euphonia Ophemert speelt mee in de 
kerstnachtdienst, om 22.30 uur op 24 december. Deze 
harmonie is afkomstig uit ons eigen dorp Ophemert, en 
bestaat uit een groep enthousiaste leden welke het leuk 
vinden om muziek te maken met elkaar. Ook op andere 
evenementen in ons dorp zijn ze van de partij, zoals tijdens 
de koningsdag optocht of in Huis Ophemert met kerst. Ds. 
Evelijne Swinkels-Braaksma zal deze dienst voorgaan. 

Op eerste kerstdag, in de ochtenddienst om 10.00uur zal Ds. Christien van Harten 
uit Deil ons voorgaan. Muzikale medewerking wordt 
dan verzorgd door de Christelijke Band 4-tune. Deze 
band is inmiddels bekend in onze kerk. 4Tune is een 
allround coverband die muziek verzorgt voor alle 
gelegenheden. De live optredens doen ze standaard
met 2 zangeressen, piano en percussie/drums. Met veel enthousiasme en plezier geven 
zij een mooie en sprankelende muzikale invulling om van iedere muzikale gelegenheid 
iets bijzonders te maken! 

Zondagsdiensten
Elke zondag worden er een dienst gehouden in ons kerkgebouw aan de Molenstraat 
17. U bent van harte welkom om deze diensten met ons mee te vieren, ook als u geen 
lid bent van onze gemeente. Onze deur staat open voor iedereen die hier behoefte aan 
heeft. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle activiteiten die worden georganiseerd. 
We beginnen om 10.00uur, en de dienst kunt u ook meeluisteren op 
www.kerkdienstgemist.nl of meekijken met de livestream op onze facebook pagina. 

Meer informatie over de St Maartenskerk Ophemert vind u op onze website of facebook 
pagina. 
www.stmaartenskerkophemert.nl | www.facebook.com/st.maartenskerkophemert

Sint Maartenskerk Ophemert -vervolg-
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‘Dichter bij de wijngaard’
-Proza en Poëzie uit het leven van een wijnboer-

Op verzoek in deze uitgave van ’t Hèmers Krantje één van de gedichten van Kees 
Kruitwagen uit de in oktober 2022 verschenen bundel ‘Dichter bij de wijngaard’.
De gedichten en verhalen gaan over de seizoenen van de wijngaard, maar ook de 
seizoenen van het leven. Gekozen is voor het gedicht geschreven ter gelegenheid 
van het jubileumjaar 2022 en de speciale jubileumwijn De Witte Heerlijckheid – 
Cuvée Jubilé.

Cuvée
Ontrol je gedachten, geef je bloot
Dan kan ik met je leven
Indien de helft gegeven
Is een relatie er maar even
Manco’s resulteren in een rafelig geheel

Ook het samenstellen van een mélange
Een cuvée, zoals dat heet bij wijn
Is een proces van diepgang en van tijd

Slechts bij complete hechting
Bij totale versmelting
Ontstaat een cuvée, een mariage à deux
Nieuw en zelfstandig
Met eigen diepgang, intensiteit en complexiteit.

Color, odor, sapor
tot in detail complementair

Kees © Kruitwagen – Wijngaardenier
Wijngaard De Kruithof – Ophemert
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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 2023 is: 15 januari 2023 
Zorg dat u dit in de agenda heeft staan.

Aanleverdatum kopij

Digitaal terug in de tijd: 
      Wat stond er ook al
     weer in de uitgave van .....

   ga naar: 
 ophemert.nl/t-hemers-krantje/



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



   
 

Wijngaard De Kruithof in Ophemert viert in 2022 twee jubilea
  

2012 – 2022:  10 jaar Wijngaard De Kruithof 

1972 – 2022: 50 jaar wijnkennis en ervaring van wijnboer Kees in het vak 
 

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar en als origineel Hèmers cadeau 
en/of relatiegeschenk voor de feestdagen keuze uit: 

• Jubileumuitgave boek ‘Dichter bij de wijngaard’ 
     -Proza en Poëzie uit het leven van een wijnboer- (door Kees Kruitwagen) 

• Jubileumuitgave wijn De Witte Heerlijckheid – Cuvée Jubilé 
• jubileumuitgave wijnkist compleet met boek, jubileumwijn, wijnglas met logo 

 
     Te koop bij Wijngaard De Kruithof, Pippertsestraat 12, Ophemert 
                  
     Bestellen kan ook via:    

            info@wijngaarddekruithof.nl of telefonisch op 06 444 68 235   
                              www.wijngaarddekruithof.nl 
 

      Kees & Marion Kruitwagen - Pippertsestraat 12 – Ophemert 



        ____________ 

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 


