
Colofon 
Dorpskrant Nederhemert is een uitgave van de 
Dorpsraad Nederhemert.  
 
De redactie bestaat uit: 
Dirk Brugmans 
Leon van den Dool 
Martin van Hemert 
Willemien Hobo 
Wim van der Toorn 
Patrick Verwijs 
 
Info en tips: 
Voor het aanleveren van tips, artikelen:  
dorpskrant@dorpsraadnederhemert.nl 
 
Verspreiding en abonnementen: 
Dorpskrant Nederhemert wordt gratis verspreid 
onder alle inwoners van Nederhemert. Mensen 
buiten Nederhemert kunnen een abonnement 
nemen. Een ophaalabonnement kost €15,- en 
een abonnement per post kost € 25,- per jaar. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
willemien.hobo@gmail.com. 
 
Advertenties: 
De Dorpskrant Nederhemert wordt bekostigd 
door advertenties. De prijzen voor de 
advertenties zijn als volgt:  
KLEUR: 
1 hele pagina    - € 550,- per jaar (4 uitgaven) 
ZWART-WIT: 
1 hele pagina - € 100,- voor 1 uitgave 
  - € 350,- voor 1 jaar  
Halve pagina - € 50,- voor 1 uitgave 
  - € 175,- voor 1 jaar  
Kwart pagina - € 25,- voor 1 uitgave 
  - € 87,50 voor 1 jaar  
Achtste pagina - € 15,00 voor 1 uitgave 
  - € 50,- voor 1 jaar  
 
Contact met de gemeente: 
Hebt u klachten over allerlei zaken binnen 
Nederhemert die ook de gemeente aan gaan, 
denk aan kapotte verlichting, verstopte 
riolering, overlast e.d., bel dan altijd met 
telefoonnummer. 0418-681681. Daar wordt u 
te woord gestaan en zo nodig doorverbonden. 
Wanneer de gemeente meermaals niet op uw 
klachten heeft gereageerd of wanneer uw 
klachten niet worden behandeld, kunt u contact 
opnemen met de dorpsraad. 
 
De contactpersonen binnen de gemeente zijn: 
Debby Wesselo, dorpscoördinator van de 
gemeente Zaltbommel. Zij is bereikbaar op het 
nummer 0418-681627 of 06-20737972. 
Binnen de politie is er ook een contactpersoon 
voor de dorpen. Voor ons is dat André Meijer, 
te bereiken via telefoonnummer 0900-8844. 
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Voorwoord 
Voor u ligt de eerste editie van de Dorpskrant 
Nederhemert. Deze uitgave is een initiatief van 
Dorpsraad Nederhemert, waarover u elders in 
deze dorpskrant meer kunt lezen. 
 
Als Dorpsraad leek het ons goed om wat meer 
actuele gebeurtenissen en achtergrond-
informatie te gaan bundelen in een Dorpskrant.  
Voorlopig zal de Dorpskrant 1 jaar uitkomen, 
met 4 uitgaven. De 2

e
 uitgave is gepland voor 

maart 2013. De 3
e
 en 4

e
 uitgaven komen in juni 

en september. 
 
Het is de bedoeling om de hele breedte van de 
Nederhemertse bevolking aan bod te laten 
komen. Dat willen we realiseren door 
interviews met diverse personen, bedrijven en 
verenigingen te plaatsen. Ook hopen we 
steeds wat over de geschiedenis van 
Nederhemert te kunnen vertellen. 
Een ander aspect van de dorpskrant is het 
voor het voetlicht halen van mensen die al 
langere tijd uit Nederhemert verhuisd zijn. 
Mensen met hun wortels in ons dorp, maar 
soms al vele jaren vertrokken door werk of 
andere omstandigheden. We hopen in elke 
uitgave weer iemand anders in de 
schijnwerpers te plaatsen. 
 
Een ander belangrijk aspect van de dorpskrant 
is het opnemen van actuele zaken van de 
afgelopen periode. In deze dorpskrant is 
aandacht voor actuele zaken van de maanden 
september, oktober en november. Voor de 
volgende uitgave zullen de maanden 
december, januari en februari in de picture 
staan. 
 
U begrijpt dat we proberen zoveel mogelijk op 
de hoogte te zijn van allerlei actualiteiten, zoals 
huwelijksjubilea, geboorten, verkopingen e.d. 
Maar we kunnen niet overal van op de hoogte 
zijn. We vinden het daarom fijn als u als 
inwoners ons ook op de hoogte houdt van 
bijzondere gebeurtenissen in gezinnen, 
bedrijven, verenigingen enz. U kunt ons uw 
tips doorgeven via de mail, ons e-mailadres is 

dorpskrant@dorpsraadnederhemert.nl of via 

een telefoontje naar één van de redactieleden.  
We hopen dat u van deze uitgave zult 
genieten. Heeft u op- of aanmerkingen, dan 
horen we graag uw commentaar.   
Ik wens u alvast fijne kerstdagen, een 
voorspoedig Nieuwjaar en heel veel leesplezier 
toe! 
 
Namens de redactie, Wim van der Toorn        
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Beste inwoners van Nederhemert, 
 
Het is mij een eer een voorwoord te mogen schrijven in uw eerste dorpskrant. 
Deze krant wordt uitgegeven op initiatief van uw dorpsraad. En wat een geweldige dorpsraad heeft u. 
Uw dorpsraad is de eerste dorpsraad van de gemeente Zaltbommel en daar ben ik trots op! 
 
De dorpsraad bestaat uit  Wim van der Toorn, Willemien Hobo, Dirk Brugmans, Arie Verheij, Evelyne 
van Wijk, Melissa Bouman, Johannes Oomen en René van de Werken. Allemaal zeer betrokken 
inwoners van Nederhemert. Zij vertegenwoordigen u allemaal, staan dichtbij u en zijn zeer 
benaderbaar. Neemt u vooral contact met ze op als u suggesties, vragen of ideeën heeft met 
betrekking tot de leefbaarheid in uw dorp.  
 
Uw dorpsraad geeft Nederhemert een gezicht. 
Samen zetten wij ons in voor de leefbaarheid 
van Nederhemert. 
 
Deze krant gaat u volledig op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen in Nederhemert. 
Daarnaast is er ruimte voor uw jubilarissen, 
geboortes en feestelijkheden.   
 
Ik wens u allen veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
Albert van den Bosch 
Burgemeester van Zaltbommel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op 14 april 2012 is het dorpsplatform “Dorpsraad  Nederhemert” officieel opgericht. De dorpsraad 
bestond toen uit Wim van der Toorn - voorzitter, Dirk Brugmans – penningmeester, Willemien Hobo –
secretaresse, Evelyne van Wijk, Arie Verheij en René van der Werken. Ons streven is om de jongeren 
ook sociaal te betrekken bij hun woonomgeving en mee te laten denken. Vandaar dat wij ons platform 
hebben uitgebreid met 2 jeugdleden. Dit zijn Melissa Bouman en Johannes Oomen geworden. We zijn 
erg blij dat we 2 enthousiaste jonge mensen hebben gevonden. De coördinator voor de dorpsraden 
van de Gemeente Zaltbommel is Debby Wesselo. Zij vormt de schakel tussen ons als dorpsraad 
(inwoners) en de gemeente. Wij zijn ca. 2 jaar bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden en 
voorzichtige verkenning of er draagvlak in het dorp zelf was voor een dorpsraad. Onze ervaringen tot 
nu toe zijn erg positief. Steeds meer mensen weten ons te vinden en we hebben al een aantal dingen 
opgelost of verwezenlijkt. Er zijn nog belangrijke zaken genoeg waar we onze schouders onder zetten. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een veiligere kruising bij de Maas-Waalweg / Nederhemertsekade. 
Het liefst zien we hier een rotonde. Ook proberen we een wandelroute rondom Nederhemert te 
realiseren met voldoende bankjes om uit te rusten. Tevens gaan we een wintermarkt organiseren met 
de ondernemers uit het dorp en in samenwerking met de stichting die zich inzet voor de realisatie van 
een hospice in de Bommelerwaard. Onze jeugdleden hebben een plan bedacht voor oud en nieuw, 
wat we ook gaan proberen uit te voeren. We hopen dat we met deze zaken de dorpsbelangen goed 
vertegenwoordigen. Hiernaast willen we bijdragen aan een prettige leefomgeving met leuke 
activiteiten: zowel met- als voor elkaar. Heeft u vragen, problemen of ideeën, dan kunt u te alle tijden 
contact met ons opnemen. Wij zijn er voor u allemaal. 
 
Dorpsraad Nederhemert 

 

Dorpsplatform “Dorpsraad Nederhemert” 
 

Burgemeester Van den Bosch 
 



De senioren luisteren aandachtig naar de voordracht van Hannie van Wijk. 

 

Senioren actief in Nederhemert 
Zo”n vijftien jaar geleden bedachten enkele 
bewoners uit Nederhemert een plan om één 
keer in de maand een leuke middag te 
organiseren voor de ouderen in de gemeente. 
Met succes, want 
nog steeds komen 
er mensen op af. 
Deze middagen 
worden ingevuld 
door o.a. lezingen, 
reisverslagen, het 
vertonen van dia’s 
en af en toe een 
excursie.  
Tijdens één van 
de middagen 
vertelde een 
fysiotherapeut dat 
gym zeer 

belangrijk is 
voor oudere 
mensen. Zou dat niet iets voor Nederhemert 
zijn? Na overleg besloot het comité dit te gaan 
proberen. Er kwamen vierentwintig mensen op 
af; ‘Beter Bewegen’ was een feit. Elke 
donderdagmorgen wordt er door een ervaren 
leidster op een verantwoorde wijze les 
gegeven. Men maakt de stramme spieren los 
en wie slecht ter been is mag zittend meedoen. 
Na afloop staat er een kopje koffie klaar en 
men kan er weer een weekje tegenaan. Helaas 
is het aantal verminderd omdat velen ons 
ontvielen en moesten stoppen om 
 
 
5

e
 plaats op Jeugdfestival in Ammerzoden 

Afgelopen zaterdag (3 november) heeft 
opleidingsorkest Désibel meegedaan aan het 
Jeugdfestival in Ammerzoden. Veertien 
orkesten deden mee aan het festival. Dit hield 
in dat er ongeveer 300 muzikanten die dag 
moesten spelen. Om 11:10 uur was het 
moment daar. Opleidingsorkest Désibel moest 
het spits afbijten, en één stuk zou beoordeeld 
worden: ‘Tales from Scotland’. Désibel begon 
echter met de concertmars ‘On Stage’ en 
vervolgens ‘Zourfaroka’, een muziekstuk met 
een verhaal dat verteld is door Corinne. Alles 
ging goed, zo ook ‘Tales from Scotland’. De 
uitslag werd ’s avonds om 20.00 uur pas 
bekend, dus het geduld van Désibel werd flink 
op de proef gesteld. Uiteindelijk is ‘Tales from 
Scotland’ van opleidingsorkest Désibel door de 
jury, bestaande uit Alphons van Stenis en Mark 
van Mil, beoordeeld met 80,75 punten. Deze 
score was goed voor een vijfde plaats, kortom; 
een resultaat waar Désibel trots op kan zijn. 

 
gezondheidsredenen. Onder het motto ‘lekker 
bezig zijn’ wordt er op dinsdagmiddag koersbal 
georganiseerd. Twee uur lang rollen de ballen 
over een groene mat en wordt er met spanning  

uitgekeken wie de 
meeste punten heeft 
gescoord. Door het 
comité wordt in 
samenwerking met 
een touringcarbedrijf 
elk voorjaar een reisje 

georganiseerd. 
Doordat rolstoelen en 
rollators meegaan is 
dit bijna voor iedereen 
haalbaar. De senioren 

bezichtigen 
toeristische 

trekpleisters onder 

leiding van een 
gids in de bus. 

Daarnaast schuiven ze aan bij een gezamenlijk 
diner, waarna ze weer huiswaarts keren. Er is 
ook een ‘open eettafel’. Deze wordt elke 
tweede woensdag van de maand 
georganiseerd. Er schuiven dan ongeveer 40 
mensen aan voor een goed verzorgde maaltijd. 
Men vindt het erg belangrijk dat mensen van 
deze leeftijd niet vereenzamen en dat ze in 
contact komen met leeftijdsgenoten.  
Schroom niet, kom vrijblijvend een kijkje 
nemen. 
 
 
 
Renovatie dorpshuis De Gaarde 
Het dorpshuis ‘De Gaarde’ in Nederhemert is 
de afgelopen maanden grondig gerenoveerd. 
Er is een nieuwe keuken ingebouwd, er is 
nieuw meubilair en er is een nieuwe vloer 
gelegd. Zaterdagmiddag 20 oktober werd ter 
ere van deze renovatie Open Huis gehouden. 
Deze gezellige middag werd goed bezocht 
door de inwoners van ons dorp, maar vooral 
door verenigingen die gebruik maken van het 
dorpshuis. Er zijn tien verenigingen die 
regelmatig gebruik maken van het dorpshuis, 
waaronder ook de dorpsraad van 
Nederhemert. Namens deze dorpsraad heeft 
bestuurslid Dirk Brugmans een bos bloemen 
aangeboden. Deze werd in dank aanvaard 
door de dorpshuiscommissie. Wij wensen de 
nieuwe beheerders veel succes in dit mooi 
gerenoveerede pand. De raad hoopt nog jaren 
gebruik te maken van het mooie, vernieuwde 
dorpshuis.

Nieuws uit Hèmert 
 



Brandweerkorps Nederhemert met hun prijzen 

 
 

Brandweer Nederhemert landskampioen 
 
Oudewater – Afgelopen zaterdag (22 september) heeft brandweer Nederhemert de eerste plaats 
behaald in de finale van de vaardigheidstoetsen in de klasse 112. De finale vond plaats in het 
historische stadje Oudewater (Utrecht). De brandweer van Oudewater bestaat dit jaar 100 jaar. 
In het kader van dit heugelijke feit kreeg brandweer Oudewater de organisatie van de landelijke 
finale toegewezen. De beste negen ploegen van Nederland streden om de landstitel. De groep 
Nederhemert bleek uiteindelijk de sterkste. 
 
Vaardigheidstoetsen 
Sinds 1946 worden er door het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) in 
Nederland vaardigheidstoetsen georganiseerd. 
Bij deze toetsen krijgen de deelnemende 
korpsen punten voor de wijze van aanpak en 
uitgevoerde handelingen tijdens een zo reëel 
mogelijk nagebootst incident. Daarnaast kan 
men voor redtijden van slachtoffers 
bonificatiepunten scoren. Om in de finale 
terecht te komen moeten deelnemende 
ploegen drie kwalificatierondes doorkomen. 
Hiervoor moeten de ploegen steeds bij de 
beste drie teams eindigen. De beste drie gaan 
door naar de volgende ronde. Uiteindelijk 
blijven zo negen ploegen over voor de finale. 
Wie eerste wordt tijdens de landelijke 
vaardigheidstoets mag zich een jaar lang 
LANDSKAMPIOEN noemen. In het geheel 
nemen ruim 725 korpsen uit heel Nederland 
deel aan deze vaardigheidstoetsen.  
 
Scenario 
De finalisten kregen te maken met een 
uitdagend scenario. De ploeg werd 
gealarmeerd voor een automatische melding in 
een kantoorpand. Bij aankomst bleek dat het 
om een loos alarm ging, dat veroorzaakt was 
door een waterkoker. Hierdoor was stoom in 
de melder terecht gekomen. De melding bleek 
een afleiding voor het echte incident. Eenmaal 
ter plaatse kwam namelijk een auto met hoge 
snelheid de ploeg tegemoet. De auto werd 
achtervolgd door de politie. De chauffeur van 
het voertuig verloor de macht over het stuur en 

crashte tegen het naastgelegen pand. Door de 
klap scheurde een gasleiding, waardoor brand 
uitbrak in het gebouw. Een medewerker van 
het bedrijf was binnen een heftruck van zijn 
dieplader aan het lossen. Hij schrok zo van de 
klap dat hij een fout maakte, waardoor de 
heftruck op zijn collega terecht kwam. Het 
deelnemende team kreeg dan ook de opdracht 
om de gecrashte auto veilig te stellen, de 
brand te blussen en het slachtoffer onder de 
heftruck te bevrijden.  
 
Eerste plaats 
Na een vierde plaats in de finale van vorig jaar 
bleek Nederhemert dit jaar de sterkste. Zij 
hadden volgens de jury het incident het beste 
aangepakt. Voor brandweer Nederhemert was 
dit het derde landskampioenschap in vier jaar 
tijd.

Nieuws uit Hèmert 
 

De volledige uitslag was als volgt: 
1 Brandweer Bommelerwaard, groep Nederhemert    1178 punten 
2 Brandweer Enkhuizen, groep Enkhuizen 2     1128 punten 
3 Brandweer Midden-West Brabant, groep Fijnaart 2    1120 punten 
4 Brandweer Brabant-Noord, groep Schaijk     1091 punten 
5 Brandweer Binnenmaas, groep Heinenoord     1080 punten 
6 Brandweer Gemert-Bakel, groep Bakel 2     1047 punten 
7 Veiligheidsregio Utrecht, District Binnensticht-Lekstroom, groep Zeist 2  1037 punten 
8 Brandweer Bommelerwaard, groep Gameren     1035 punten 
9 Veiligheidsregio Utrecht, District Binnensticht-Lekstroom, groep Van Asselt   979 punten 

 





 
Quizavond ‘Oranje Trouw’ 2012 
 

 
Verkoping Vrouwenvereniging

Vrijdag 2 november vond ’s avonds de 
quizavond plaats in dorpshuis ‘De Gaarde’. 
De Oranjevereniging ‘Oranje Trouw’ heeft 
dit keer niet te klagen over het aantal teams 
en de animo voor het jaarlijks terugkerende 
evenement. De ‘Junioren’ wisten de eerste 
prijs binnen te slepen, vóór de ‘Pilsneuzen’ 
en buurtvereniging ‘Molenstraat’. 
 
Secretaris van de Oranjevereniging, Rino 
Verwijs, is erg te spreken over het feit dat acht 
teams zich aangemeld hadden. “Het minimum 
voor ons is zes deelnemende teams, dus met 
acht zijn we helemaal tevreden.” Toch is een 
groot deel van de buurtverenigingen die vaak 
meedoen met de zeskamp, afwezig bij de 
quizavond. Dit is volgens Verwijs al langer het 
geval: “Het aantal deelnemende 
buurtverenigingen is de laatste 10 jaar 
nagenoeg hetzelfde gebleven. Dit was altijd al 
weinig.” 
 
Het merendeel van de teams die deelnamen 
aan de quizavond bestaat uit jongeren-, en 
vriendenteams. Dit is een lijn die in de 
afgelopen jaren is ingezet en Verwijs is blij met 
deze ontwikkeling. “Doordat er steeds meer 
jongeren meedoen, blijft het natuurlijk 
spannend wie er wint: de oude garde of de 
jeugd?” Het is duidelijk dat dit keer de jeugd 
aan het langste eind heeft getrokken; de 1

e
 en 

2
e
 prijs werden onder de jeugd verdeeld.  

 
De quizavond is een begrip in Nederhemert: 
de eerste editie werd 35 jaar geleden 
gehouden, in maart 1977. Toch is het in de 
loop der jaren traditie geworden om de quiz op 
de eerste vrijdag van november te houden en 
dit zal ook volgend jaar weer het geval zijn. Op 
1 november 2013 vindt de volgende quizavond 
plaats. 
 
Eindstand quizavond 2012: 
 

 
 

De Nederhemertse vrouwenvereniging 
‘Priscilla’ hield samen met de 
meisjesvereniging, de jongensvereniging 
en de jeugdvereniging 16+ op zaterdag 13 
oktober hun jaarlijkse verkoping. De 
verkoping bracht €7000,- op, waarvan een 
groot deel naar de kerkvoogdij ging. 
 
Wat betreft de vrouwenvereniging is de 
aanloop naar de jaarlijkse verkoping heel lang: 
het hele jaar door wordt er gebreid, gehaakt, 
geborduurd en geknutseld door velen; en met 
name ouderen uit de gemeente. Maar zeker 
ook jongeren met creatieve gaven maken 
steeds meer eigentijdse dingen: tasjes, 
haarversieringen, shawls, homedecoratie en 
nog veel meer. Opvallend is dat ze dit allemaal 
in moderne kleuren en vormen doen. Als de 
dag van de verkoping bijna een feit is, blijkt de 
avond van tevoren hoeveel er is verzameld en 
ingekocht. ’s Morgens om 9.15 uur werd de 
verkoping geopend door de predikant of een 
kerkenraadslid. Om half tien werden de deuren 
geopend; anderhalf uur later waren de meeste 
bezoekers op verkoping te vinden. 
 
Gezinnen met kinderen hebben zich op de 
verkoping voorbereid met een stevig gevulde 
portemonnee. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld 
frites, frikadellen, roombroodjes en dergelijke 
kopen. Rond één uur waren alle etenswaren 
verdwenen. De erwtensoep was rond half 
twaalf uitverkocht, terwijl hiervan wel 100 liter 
gemaakt was. Evenals de erwtensoep waren 
de tachtig grillworsten van 50 centimeter ook 
om half 12 uitverkocht. 
 
Van de netto-opbrengst van € 7000,- ging 
5000,- naar de kerkvoogdij voor de 
kerk(verbouw). De resterende €2000,- ging 
naar verschillende goede doelen en de 
organiserende verenigingen. De voorzitter van 
de 
kerkvoogdij 
las als 
afsluiting in 
de Bijbel en 
deed een 
dankgebed. 
 
 
 

Eindpositie Deelnemend team 

1
e
  Junioren 

2
e
 Pilsneuzen 

3
e
 Molenstraat 

4
e
 Hofstraat 

5
e
 Langeluifel 

6
e
 Kwisnix 

7
e
 Wellse Tutties 

8
e
  Ormeling 

Nieuws uit Hèmert 
 



Wi j  s t a a n 
z e s  d a g e n 
p e r  w e e k 

v o o r  u 
k l a a r !

Laat nu uw tuin onze zorg zijn!!!                                                     Bij ons bent u aan het juiste adres voor: 

 Tuinontwerp en advies 
 Tuinaanleg en -onderhoud 
 Beschoeiingen en vlonders 
 Vijveraanleg 
 Bestratingen 
 Beregening  
 Terrasoverkapping 

 

 

   

  Hoveniersbedrijf Van Aken     
         Maasdijk 36  
         5317 KR Nederhemert 
         Tel. 0418-552582  
         Email: hoveniers@akengroen.nl 



Ambachtshof 

In september werd in Nederhemert het 
nieuwe bedrijventerrein De Ambachtshof in 
gebruik genomen. Hoewel Nederhemert niet 
groot is, bruist het er van bedrijvigheid en 
activiteiten.  

 
Dat in een dorp als Nederhemert zoveel 
bedrijven en ondernemingen gevestigd zijn 
geeft een beeld weer van de nijverheid van 
onze bevolking. Het nieuwe bedrijventerrein 
De Ambachtshof is hier een goed voorbeeld 
van. Er kan 
teruggekeken worden 
op 2 bijzondere dagen 
in het dorp. Op vrijdag 
vond de officiële 
opening plaats door 
wethouder Adrie Bragt, 
waarna er ook een 
ballonnenwedstrijd was 
voor alle 
schoolkinderen. In de 
loop van de middag en 
avond kwamen veel 
dorpsgenoten een 
kijkje nemen bij de 
diverse bedrijven. Ook de zaterdag erna 
bruiste het van de activiteiten. Zo kon onder 
andere een rondvlucht gemaakt worden met 
een helikopter, iets waar veelvuldig gebruik 
van gemaakt is.  
 
Het nieuwe bedrijventerrein biedt onderdak 
aan een aantal ondernemingen. Als je het 
bedrijventerrein oprijdt vindt men aan de 
rechterzijde het pand van Op ’t Hof; een 
groothandel in professioneel gereedschap. Op 
‘t Hof was al in Nederhemert gevestigd, maar 
heeft door de ingebruikname van het nieuwe 
pand nu al het 3

e
 onderkomen in Nederhemert 

gevonden. Een mooi, ruim opgezet 
assortiment in allerlei gereedschappen is bij 
hen verkrijgbaar. Een unicum om een dergelijk 
bedrijf in een dorp als Nederhemert te mogen 
hebben. Als we het terrein verder oprijden 
komen we rechts bij een ander groot pand, dat 
van garage Van Loon. Van Loon was eerst 
gevestigd in Wellseind, maar was al langere 
tijd op zoek naar meer ruimte omdat het 
behoorlijk krap was. Nu heeft Van Loon een 
prachtig onderkomen op het bedrijventerrein 
gevonden. Een vijftal bruggen in de garage 
staat klaar om de vele klanten te mogen 
ontvangen. Verder is er om het gebouw een 
ruime plaats vrijgehouden voor de verkoop van 
tweedehands auto’s. Een prachtig pand met 
 
 

 

 
 
 

een prachtig bedrijf, een aanwinst voor ons 
dorp.  
 
Als we vanaf Van Loon terugkeren komen we 
langs een groot pand waarin 5 bedrijven zich 
gevestigd hebben. Het eerst pand is een 
opslag van zeilmakerij en dakdekkersbedrijf 
Van Horssen uit Aalst. Het pand ernaast bezit 
autobedrijf Bouman, dat vanuit Zuilichem/Aalst 
onze kant op is gekomen. Als derde bedrijf zit 
er Evert van Wijk, interieurbouw, wiens motto 
luidt: “voor al uw interieur- en meubelwensen.”  

Het bedrijf van Evert van 
Wijk is gespecialiseerd in 
het op maat en naar uw 
wensen maken van 
allerlei meubels. 
Aan het einde van het 
bedrijvenpand zit 
Versluijs, de BBQ-
kampioen. Deze was 
eerder in Aalst gevestigd 
met de slagerij. Door de 
overkomst naar De 
Ambachtshof is het 
specialisme nu alleen nog 

komen te liggen op de partyservice in allerlei 
vormen. Het pand is ingericht met diverse 
grotere en kleinere koel- en vriescellen, en zal 
nu alleen nog maar vanuit Nederhemert het 
land ingaan om de mensen te voorzien van 
barbecues, gourmets enzovoorts..  
 
Door het vertrek van Op ’t Hof uit het pand uit 
de Nijverheidstraat, kwam er bedrijfsruimte vrij. 
Het pand werd al spoedig overgenomen door 
Cornelis Jan van den Oever. Van den Oever 
heftruckhandel is een complete partner 
op heftruckgebied. Het snelgroeiende bedrijf is 
gespecialiseerd in levering, onderhoud en 
keuring van Still heftrucks & Linde heftrucks. 
In het pand bevindt zich daarnaast T-Toys 
Nederhemert, een leverancier van 
kwaliteitsspeelgoed. Bekende merken die T-
Toys levert zijn onder andere Siku, Bruder, 
Rolly Toys, Universal Hobbies, Weisse Toys,  
Britains en Wiking. 
 
Namens de dorpsraad is aan de genoemde 
ondernemers een boeket aangeboden. De 
raad en de redactie van de dorpskrant wenst 
de ondernemers op De Ambachtshof, maar 
ook Van den Oever en T-toys heel veel 
ondernemingssucces in hun (nieuwe) 
bedrijfspand! 
 

 

Nieuws uit Hèmert 
 



Babynieuws uit Hèmert 
 

 

 

 

 

Valerie van Loon 
Dochter van Johan en Johnne-Marie van Loon 
Geboren op 27-09-‘12 
Maasdijk 48 

Josanne (l) en Caroline (r) van Ooijen 
Dochters van Dirk en Hermina van Ooijen 
Geboren op 3-10-‘12 
Nieuwstraat 4 

Lana van Aalst 
Dochter van Niels Bouman en Linda van Aalst 
Geboren op 12-10-‘12 

Ruben van Vliet 
Zoon van Ewoud en Janine van Vliet 
Geboren op 13-10-‘12 
Sleutelbloemstraat 1 

Rinze Schouten 
Zoon van Marien en Roelinda Schouten 
Geboren op 16-10-‘12 
Pinksterbloemstraat 1 

Roan Kreling 
Zoon van Corné en Sjenine Kreling 
Geboren op 7-11-‘12 
Nederhemertsekade 9 



Geen foto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden verslag 
 
Het volgende verslag is ingezonden door 
de fanfare en betreft het concours in 
Enschede. 
 
Zaterdag 24 november jl. was het zover. Onze 
fanfare ging na maanden en maanden lange 
voorbereiding, weer op concours. Het was 
inmiddels 9 jaar geleden en voor heel veel 
jonge muzikanten was 
het dan ook hun 
eerste keer. Dat 
maakte het, zeker 
voor hen, toch ook 
extra spannend. Maar 
ook de oudere, 
doorgewinterde 
muzikanten ervaren 
dit als heel spannend. 
En zo vertrokken we 
met een supervolle 
bus (70 personen) met 
leden en aanhang 
naar Enschede dit 
keer. Dat ligt zoals u weet, ver weg. We 
vertrokken dan ook al om 9.30 uur en de 
stemming zat er toen al goed in. We hadden er 
zin in!  
 
In Losser (vlak bij Enschede) hadden we eerst 
een repetitie. Die ging echt supergoed. Als we 
daar punten voor hadden gekregen, waren ze 
zeker hoger geweest dan later op de dag. 
Maar daar komt natuurlijk ook veel meer 
spanning bij kijken. Toch was het resultaat ’s 
middag ook bijzonder mooi… 
 
Onze eerste noten op het immens grote 
podium klonken rond 15.30 uur. Een prachtig 
koraal ter nagedachtenis aan Prinses Diana:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hymn for Diana van Joseph Turrin. Hierna 
speelden we Flashback van Jan de Haan. Een 
enorme uitdaging voor ons orkest qua 
technische passages, maar we werden hier 
door de 3-koppige jury voor beloond met 83.33 
punten, met een 9 voor techniek! 
 
Het derde werk, favoriet bij de leden, was 

Noah’s Ark. Het werk 
beeld ook echt het 
verhaal uit de Bijbel na. 
Je hoort de dieren de ark 
binnenlopen, hierna volgt 
de storm en de regen en 
uiteindelijk wordt het 
prachtig afgesloten met 
een lied van de hoop. Dit 
werk moet u echt een 
keer beluisteren. Op het 
moment van schrijven 
weet ik niet zeker of u het 
ook via onze site zou 
kunnen beluisteren wat 

wij op het concours hebben gedaan, maar 
wellicht komt dat er wel. Onze website is 
www.juliana-concordia.nl en is zeker de moeite 
waard om eens te bezoeken!  
  
Noah’s Ark werd beloond met 83.83 punten en 
samen leverde het de fanfare een eerste prijs 
op met 83.58 punten gemiddeld. Hier zijn we 
natuurlijk supertrots op. We eindigden zelfs op 
de derde plaats van de 14 orkesten die die dag 
hebben gespeeld.  De jury prees ons als een 
orkest met nog heel veel mogelijkheden!  De 
uitslag die dag was pas om 21.30 uur gepland 
en dat zorgde ervoor dat we heel veel uren 
later dan we vertrokken, Gameren weer 
inreden. Moe maar heel voldaan! 

Hadassa van der Vliet 
Dochter van Gerrit en Petra van der Vliet 
Geboren op 28-11-2012 
Zietfortseweg 4a 

Elizabeth Speksnijder 
Dochter van Johan en Alie Speksnijder 
Geboren op 17-10-2012 
Korenbloemstraat 1 
 

Roel Oomen 
Zoon van Henk en Hennie Oomen 
Geboren op 5-11-2012 
Molenstraat 42 

Hermen Kerkhoff 
Zoon van Herman en Willeke Kerkhoff 
Geboren op 8-10-2012 
Sleutelbloemstraat 23 
 

Nieuws uit Hèmert 
 

http://www.juliana-concordia.nl/


meubelwensen.nl

KEUKENS OP MAAT
óók voor keukenrenovatie

Ambachtshof 13
5317 NN Nederhemert 

Tel. 0418-551865
info@meubelwensen.nl

Voor een impressie zie onze website:
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December 2012 Januari 2013 Februari 2013 
 
08 - Hamarithi 03 of 04 - Hamarithi 01 - Hersteld Hervormde Kerk 

Culemborg Sportbalans -  Aalst – Instuif Hamarithi HHK Jeugdvereniging 

Voorgeschreven hoog niveau met misschien wel 
 
02 – Hamarithi 

voor het Rayon – Epke Zonderland – Allen Culemborg Sportbalans – 

Alle turnsters divisie 3 
 

Keuze wedstrijd rayon – 

 
05 – Hamarithi Bovenbouw turnsters Jeugd, 

11 – Seniorenvereniging Eck en Wiel – junior, senior 

Kerstmiddag met open eettafel Vijfkampwedstrijd – Allen 
 

  
02 – Oranjevereniging 

11 –  Hersteld Hervormde Kerk 08 – Seniorenvereniging Toneel – Aanvang: 20.00 uur 

HHK Kleine Meisjesvereniging Nieuwjaarsreceptie 
 

  
07- Hersteld Hervormde Kerk 

13 – Hersteld Hervormde Kerk 10 – Hersteld Hervormde Kerk HHK Ouderenmiddag 14.30 uur 

HHK Kleine Jongensvereniging HHK Ouderenmiddag 14.30 uur HHK Vrouwenvereniging 

 
HHK Vrouwenvereniging 

 14 – Hersteld Hervormde Kerk 
 

08 – Hersteld Hervormde Kerk 

HHK Jeugdvereniging 11 – Hersteld Hervormd Kerk HHK Grote Meisjesvereniging 

 
HHK Grote Meisjesvereniging HHK Grote Jongensvereniging 

15 – Hamarithi HHK Grote Jongensvereniging 
 Amersfoort GymXL – 

 
09 – Hamarithi 

Regiowedstrijd 3e divisie – 12 – Hamarithi Amsterdam Turning Spirit – 

 
Culemborg Sportbalans – District Kampioenschap 

19 – Hamarithi Voorgeschreven hoog niveau 3e divisie – doorstroming allen 

Nederhemert / Aalst – Rayon – 3e en 4e divisie en 
 Kerstviering – Allen instap 12 – Hersteld Hervormde Kerk 

  
HHK Kleine Meisjesvereniging 

20 – Hersteld Hervormde Kerk 15 – Hersteld Hervormde Kerk 
 HHK Ouderenmiddag 14.30 uur HHK Kleine Meisjesvereniging 14 – Hersteld Hervormde Kerk 

  
HHK Kleine Jongensvereniging 

21 – Hersteld Hervormde Kerk 17 – Hersteld Hervormde Kerk 
 HHK Gezamelijke Kerstviering – HHK Kleine Jongensvereniging 15 – Hersteld Hervormde Kerk 

alle verenigingen 
 

HHK Jeugdvereniging 

 
18 – Hersteld Hervormde Kerk 

 22 – Fanfare Juliana-Concordia HHK Jeugdvereniging 21 – Hersteld Hervormde Kerk 

Gymzaal Gameren – 
 

HHK Vrouwenvereniging 

Kerstconcert met opleidings- 18 – Oranjevereniging 
 orkest Désibel en Dio Gameren Voorverkoop Toneel 22 – Hersteld Hervormde Kerk 

 
18.30 uur tot 20.30 uur HHK Grote Meisjesvereniging 

27 – Hamarithi Ledenvergadering 20.30 uur 
 Waspik – Extra training – 

 
26 – Hersteld Hervormde Kerk 

Selectie 24 – Hersteld Hervormde Kerk HHK Kleine Meisjesvereniging 

 
HHK Vrouwenvereniging 

 29 – Fanfare Juliana-Concordia 
 

28 – Hersteld Hervormde Kerk 

Oliebollenverkoop aan de 25 – Hersteld Hervormde Kerk HHK Kleine Jongensvereniging 

oliebollenkar in Gameren HHK Grote Meisjesvereniging 

 

 
HHK Grote Jongensvereniging 

 

Activiteitenkalender 
 



 

 

 
 
 
 

 
Oproep aan alle inwoners van Nederhemert: 
 
Bij dezen wil de redactie van de dorpskrant alle inwoners van Nederhemert oproepen om suggesties, 
ideeën, verhalen en actualiteiten in te sturen. Wij gaan dit gebruiken voor een vaste rubriek die we 
vanaf de volgende editie van de dorpskrant gaan gebruiken. Onder de titel “Hèmertse Post” komen al 
uw brieven, stukjes, berichten en dergelijke in de dorpskrant te staan. Onderwerpen kunnen variëren 
van gevonden- en verloren voorwerpen tot oude foto’s en van krantenberichten van vroeger tot 
nieuwtjes, kortom; alles wat inwoners van Nederhemert interessant vinden. Het gezamenlijke e-
mailadres waar u naartoe kunt mailen is dorpskrant@dorpsraadnederhemert.nl. U kunt ook uw post in 
de bus doen bij een van de volgende adressen: Korenbloemstraat 2, Kerkplein 2 of Maasdijk 27. 

 

 

  

28 - Dorpsplatform 26 – Fanfare Juliana-Concordia 
 Wintermarkt bij Gebr. Vos, Zalencentrum Gambora te 
 Kapelstraat 6, van 14:00 Gameren – Nieuwjaarsconcert 
 Tot 21:00 uur Aanvang: 18.00 uur + Bekend- 
 

 
making Gamerse Goeierik en 

 31 - Dorpsplatform Hèmertse Held 
 Oud- en nieuwviering in de  

  Binnenweg vanaf 0:30 uur. 26 – Hamarithi 
 Vuurwerk vanaf 1:00 uur. Amersfoort GymXL – 
 

 
Regiowedstrijd 3e divisie – 

 31 – Fanfare Juliana Concordia Alle turnsters divisie 3 
 Oliebollenverkoop aan de 

  oliebollenkar in Gameren 26 – Hamarithi 
 

 

Nederhemert – 
 

 
Recreantenwedstrijd – 

 
 

Recreanten 
 

   
 

26 – Oranjevereniging 
 

 
Toneel – Aanvang: 20.00 uur 

 
   

 
29 – Hersteld Hervormde Kerk 

 

 
HHK Kleine Meisjesvereniging 

 

   

 
31 – Hersteld Hervormde Kerk 

 

 
HHK Kleine Jongensvereniging 

 

Vervolg Activiteitenkalender 
 

Oproep 
 

Familiebericht 
 

Op donderdag 18 oktober 2012 is overleden 
 

Judith van de Werken 
 

Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar. 
 

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 

 

 

 
 
 
 

 
Oproep aan alle inwoners van Nederhemert: 
 
Bij dezen wil de redactie van de dorpskrant alle inwoners van Nederhemert oproepen om suggesties, 
ideeën, verhalen en actualiteiten in te sturen. Wij gaan dit gebruiken voor een vaste rubriek die we 
vanaf de volgende editie van de dorpskrant gaan gebruiken. Onder de titel “Hèmertse Post” komen al 
uw brieven, stukjes, berichten en dergelijke in de dorpskrant te staan. Onderwerpen kunnen variëren 
van gevonden- en verloren voorwerpen tot oude foto’s en van krantenberichten van vroeger tot 
nieuwtjes, kortom; alles wat inwoners van Nederhemert interessant vinden. Het gezamenlijke e-
mailadres waar u naartoe kunt mailen is dorpskrant@dorpsraadnederhemert.nl. U kunt ook uw post in 
de bus doen bij een van de volgende adressen: Korenbloemstraat 2, Kerkplein 2 of Maasdijk 27. 

 

 

  

28 - Dorpsplatform 26 – Fanfare Juliana-Concordia 
 Wintermarkt bij Gebr. Vos, Zalencentrum Gambora te 
 Kapelstraat 6, van 14:00 Gameren – Nieuwjaarsconcert 
 Tot 21:00 uur Aanvang: 18.00 uur + Bekend- 
 

 
making Gamerse Goeierik en 

 31 - Dorpsplatform Hèmertse Held 
 Oud- en nieuwviering in de  

  Binnenweg vanaf 0:30 uur. 26 – Hamarithi 
 Vuurwerk vanaf 1:00 uur. Amersfoort GymXL – 
 

 
Regiowedstrijd 3e divisie – 

 31 – Fanfare Juliana Concordia Alle turnsters divisie 3 
 Oliebollenverkoop aan de 

  oliebollenkar in Gameren 26 – Hamarithi 
 

 

Nederhemert – 
 

 
Recreantenwedstrijd – 

 
 

Recreanten 
 

   
 

26 – Oranjevereniging 
 

 
Toneel – Aanvang: 20.00 uur 

 
   

 
29 – Hersteld Hervormde Kerk 

 

 
HHK Kleine Meisjesvereniging 

 

   

 
31 – Hersteld Hervormde Kerk 

 

 
HHK Kleine Jongensvereniging 

 

Vervolg Activiteitenkalender 
 

Oproep 
 

Familiebericht 
 

Op donderdag 18 oktober 2012 is overleden 
 

Judith van de Werken 
 

Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar. 
 

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 

mailto:dorpskrant@dorpsraadnederhemert.nl


 

 

Jeugdontmoetingsdagen 

Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober organiseerde de jeugdvereniging 16+ “Ken hem in al uw 
wegen” de jeugontmoetingsdagen (JOD). Het thema van deze dagen was ‘Christen in de 
verdediging!?’. Op zaterdagochtend werd begonnen met een Bijbelstudie. Zo’n 15 gasten uit diverse 
plaatsen bogen zich samen met de Nederhemertse Jeugdverenigingsleden over Handelingen 4, 
waarin Petrus en Johannes zich moesten verdedigen tegen de Joodse Raad. Vervolgens werden wat 
kennismakingsspellen gedaan. Na de gezamenlijke lunch werden we in groepjes via een speurtocht 
naar ’t Sterrenbos gestuurd. Daar deden we een zeskamp en levend Stratego, een goed gevuld 
programma. Iedereen at die avond friet in Rehoboth waarna nog zo’n 15 gasten begroet mochten 
worden. ’s Avonds kwam Dr. R. Bisschop, Tweede Kamerlid van de SGP, die een korte lezing hield 
over het thema. Daarna werden de 75 aanwezige jongeren verdeeld in groepen om stellingen te 
bespreken. Na de plenaire terugkoppeling was er tijd voor een ontmoeting, fris en warme snacks! 
Op zondagmiddag werd er een preekbespreking gehouden naar aanleiding van de preek uit de 
ochtenddienst. De leden van de jeugdvereniging zijn verblijd dat zoveel jongeren uit Nederhemert hier 
samen met de gasten aan wilden deelnemen. Zondagavond werden de dagen afgesloten en zat de 
23

e
 editie van de JOD er weer op. De jeugdvereniging dankt via deze weg alle gasten en de 

gastgezinnen voor hun gastvrijheid. 
 
 
Rolstoeldanstalenten 
 
De passie van Jessy (14) uit Vlijmen en Anouk 
(12) uit Nederhemert is rolstoeldansen. Ze 
leerden elkaar kennen via de dansschool. De 
dansleraar stelde toen voor om van Jessy en 
Anouk een duopaar te maken. De meiden 
hadden daar wel zin in. Ze dansen nu al ruim 
drie en een half jaar samen en hebben het nog 
steeds reuze naar hun zin. Ook buiten het 
dansen om zijn het dikke vriendinnen. Dansen 
is hun alles en ze hebben inmiddels samen al 
heel wat bereikt. Ze zijn nu al 3 keer 
Nederlands Kampioen geworden en 1 keer 
Nederlands Kampioen in de Latin. Ook hebben 
ze de titel Benelux Kampioen al te pakken. 
Het benefietconcert dat voor Jessy en Anouk 
werd gehouden heeft heel veel voor hen 
betekend. Mede daardoor en dankzij al hun 
sponsoren konden ze naar Malta afreizen voor 
hun danstoernooi. Dat bleek niet voor niets, 
want ook daar behaalden ze een eerste plaats. 
De meiden trainen op het moment bij 
Danscentrum Rosmalen onder begeleiding van 
Ed van de Val en Michael Post. Ze doen dit 
nog altijd met heel veel plezier. De wedstrijden 
vinden ze altijd erg leuk. Keer op keer blijft het 
spannend of ze de finale halen, maar dat is tot 
nog toe elke keer gelukt. Ook zijn ze sinds dit 
jaar in het bezit van een prachtige dansjurk. 
Een mooie roze ballroomjurk, waar ze 
supertrots op zijn. Alles waar ze zich nu mee 
bezighouden, uitslagen, wedstrijden en nog 
veel meer kunt u lezen op 
www.jessyenanouk.nl. 
 

 
 
 
Herfstfair Hospice De Samaritaan 
 
De Stichting Hospice “De Samaritaan” ziet zich 
tot doel gesteld in de toekomst te komen tot 
een eigen hospice in de Bommelerwaard. Een 
eerste stap is gezet. In samenwerking met het 
bestuur van het Zorgcentrum ‘t Slot in 
Gameren is dit jaar een onderzoek uitgevoerd 
naar de haalbaarheid ervan. Hieruit blijkt dat er 
ruimte is voor maximaal één hospice in onze 
eigen regio. Nu is men namelijk nog 
aangewezen op o.a. voorzieningen in 
Waalwijk, Rosmalen en Gorinchem. Op zich is 
er nog een heel traject te gaan om dit 
prachtige doel te bereiken. Daar zijn heel veel 
middelen voor nodig.  De op 12 oktober 
gehouden herfstfair op het erf van de familie 
Hobo in Nederhemer  was een succes. 
Ondanks de aanhoudende regen was de 
belangstelling groot. Aan de kramen en in de 
overdekte ruimte was er voor jong en oud iets 
bij. Vooral de brocante artikelen, boeken en de 
huishoudelijke artikelen vonden gretig aftrek. 
Daarbij werd er enthousiast gereageerd om in 
Nederhemert deze activiteit te organiseren. Er 
werd deze dag ruim €2300,- besteed. De 
stichting wil graag iedereen bedanken die het 
mogelijk maakte dit te organiseren. Het geeft 
“De Samaritaan” goede moed om verder te 
gaan. Wilt u verder nog informatie of iets 
aanbieden voor een volgende boedelmarkt 
neem dan contact op met één van de volgende 
telefoonnummers: 06-10436222 of 0418-
642545. 

 

Nieuws uit Hèmert 
 



 

   

 

Grote clubtentoonstelling Knagend Vooruit Nederhemert 
 

In dorpshuis 'De Gaarde" hebben 275 konijnen 
en 160 hoenders zich van hun beste kant laten 
zien. Dit deden zij tijdens de clubshow van de 
Nederhemertse konijnen- en 
pluimveevereniging Knagend Vooruit, die werd 
gehouden op vrijdag 23 en zaterdag 24 
november.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kampioen Konijnen: P.A. Bakker uit Zwijndrecht met een Castor Rex 
Reservekampioen Konijnen: R.W.J. Remmerde uit Zuilichem met een Klein Zilver. 
Kampioen Konijnen Jeugdklasse: A.G. Oomen uit Well met een Wener Blauw 
Reservekampioen Konijnen Jeugdklasse: Annemijn van der Linden uit Zuilichem met een Tan 
Kampioen Jeugdinzenders Konijnen: Annemijn van der Linden uit Zuilichem met een Tan 
  
Kampioen Hoenders: Jan Vos uit Nederhemert met een Zijdehoen (Verhoogd tot predikaat U) 
Reservekampioen Hoenders: G. van Steenbergen uit Nieuwaal met een Hollands Hoen 
Kampioen Dwerghoenders: H. van Weelden uit Bruchem met een Ko Shamo 
Reservekampioen Dwerghoenders: A. Kardol uit Zaltbommel met een Sabelpootkriel 
Kampioen Jeugdinzenders Hoenders: Gerrit Keijnemans uit Nederhemert met een Ko-Shamo 

Nieuws uit Hèmert 
 

De tentoonstelling was op zaterdagmiddag 
voor het publiek geopend en velen kwamen 
een kijkje nemen. 
Een 7-tal keurmeesters heeft de dieren vrijdag 
beoordeeld. Hieruit kwamen de onderstaande 
prijswinnaars naar voren. 

 

Remco Remmerde uit Zuilichem, oud inwoner van Nederhemert, werd met zijn ras Klein Zilver 
Reservekampioen bij de konijnen op de grote clubtentoonstelling van Knagend Vooruit in Nederhemert. 
Remco is sinds kort voorzitter van deze vereniging en heeft dat voorzitterschap over genomen van Peter 
Keijnemans uit Nederhemert.  

 
 



 

 

 
Vernielingen in Nederhemert 

 
In Nederhemert zijn vernielingen aangericht op plaatsnaamborden en andere gemeentelijke 
eigendommen. De kosten hiervoor gaan naar andere inwoners van de gemeente Zaltbommel. 
De kosten  die de gemeente maakt voor het bestellen van nieuwe borden rijzen de pan uit. Een bord 
met de afmetingen 114x54 cm. kost al gauw €300,- inclusief BTW. Daar komen de kosten van het 
plaatsen nog bij. In totaal, vanaf de melding, interne verwerking, bestelling en daarna de plaatsing van 
het bord, kost dit de gemeente al gauw €1000,-. Waarschijnlijk denken degenen die de vernielingen 
aanrichten er niet bij na, maar hun ouders en andere inwoners van de gemeenten draaien op voor 
deze kosten. Iets wat natuurlijk helemaal niet nodig en ontzettend zonde is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nieuws uit Hèmert 
 

Hans de Vries, inwoner van Nederhemert, wijst aan welke vernielingen er zijn aangericht 
aan het plaatsnaambord aan de Maasdijk. De letters ‘Neder’ zijn bekalkt met onafwasbare 

verf. 

Het bord “einde bebouwde kom” aan de Nieuwstraat is vernield en onderdelen hiervan liggen in de nabijgelegen sloot 
 

 

 



Maasdijk 2a

5317 KR  Nederhemert

Tel.: 0418-551992

Mobiel: 06-53468059

Fax: 0418-551909

E-mail: 

info@gerardvosmakelaardij.nl

g e r a r d v o s m a k e l a a r d i j . n l

Voor al uw: 
• Verkoop
• Aankoop
• Taxaties (ook NWWI en bedrijfstaxaties)
• Waardebepalingen
• Nieuwbouwprojecten 
• Adviezen

Vraag vrijblijvend naar onze scherpe tarieven.                                                                      
Wij zijn u graag van dienst!

’t Kloske  Boeken, kaarten en cadeaus                                                        ’t Kloske klein warenhuis 
Ormelingstraat 2                                                                                              Tuinstraat 27                     
5317 JC Nederhemert                                                                                          5317 JK Nederhemert 
Tel. 0418-551092                                                                                                  Tel. 0148-552161 
                                                
 Veel speelgoed voorradig. 
Heel veel keus in kerstkaarten. Volop keus in lekker warme  
Div. agenda’s en kalenders voor 2013                                                beenmode… 

Het juiste adres voor uw 
complete woninginrichting.

Molenstraat 16

5317 JG Nederhemert

Tel. 0418-552321

info@meubelberg.nl

www.meubelberg.nlcomplete woninginrichting.complete woninginrichting.



 
 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Trouwnieuws uit Hèmert 
 

Bruidspaar: Marjiel en Ilse Versteeg – Hak 
Trouwdatum: 13-09-2012 

Locatie trouwfoto: Heusden 
Trouwlocatie: Huis Brakel 

Bruidspaar: Nico Bioch en Lisette Bioch - van de 
Wetering 

Trouwdatum: 07-09-2012 



  

Bruidspaar: Dennis de Wit en Jolet de Wit-Smits 
Trouwdatum 19- 09-12 

Locatie trouwfeest: Bij de familie Smits aan de 
Zietfortseweg 

 
 

Bruidspaar: Gijs van Wijnen en Carola van 
Wijnen -  van de Werken 
Trouwdatum: 21-09-2012 

Trouwlocatie: Kasteel Ammersoyen 

 



 
 

Oproep van de Fanfare: 
 
Wij zijn op zoek naar….. 

De Gamerse Goeierik en de Hèmertse Held van het jaar!  
 
Middels dit schrijven willen wij u informeren over het initiatief dat wij bij dezen starten. We 
gaan op zoek naar die ene vrijwilliger die het verschil maakt in Nederhemert of in Gameren en 
die kunt ú nomineren!  

 
Wat zijn de regels? 
De kandidaten moeten óf in Nederhemert óf in Gameren wonen. De genomineerde dient als vrijwilliger 
vooral actief te zijn geweest in één van bovengenoemde dorpen. Hij/zij moet een bijzondere bijdrage 
hebben geleverd aan de gemeenschap en/of het dorp. Daarnaast is het een pluspunt als de vrijwilliger 
met zijn acties het dorp op de kaart heeft gezet. Uit de voorgedragen kandidaten kiest een 
onafhankelijke commissie drie genomineerden. Vervolgens gaat een vrijwilligersteam onder toezicht 
250 mensen bellen uit beide dorpen om zo te vragen wie volgens hen de Gamerse Goeierik of 
Hèmertse Held zou moeten worden. De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt tijdens ons 
nieuwjaarsconcert dat gehouden wordt op zaterdag 26 januari 2013 in Dorpshuis Gambora te 
Gameren (Aanvang 17.00 uur). 

 
Hoe doet u mee? 
U kunt iemand voordragen per email via de contactpagina van ons orkest:  
www. juliana-concordia.nl, of per brief die in een gesloten enveloppe kan worden gedeponeerd in een 
speciaal daarvoor bestemde doos. Voor Nederhemert kan dat gedaan worden bij ’t Kloske. Inwoners 
van Gameren kunnen hun nominatie indienen bij de Jumbo. Dit kan gedaan worden tot 10 januari 
2013. Daarnaast is er de mogelijkheid om op 29 en 31 december in de oliebollenkraam in Gameren 
van fanfare Juliana.  
 
Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over deze actie als wij. U kunt er voor zorgen dat iemand die 
het echt verdiend, eens goed in het zonnetje wordt gezet. 

 
Fanfarecombinatie Pr. Juliana-Concordia 
Gameren-Nederhemert 
 

 
 

Fanfare neemt Kerstconcert 2012 niet over 
 
Het kerstconcert van de inmiddels gestopte 
zangvereniging ‘De Vervulde Wens’ gaat dit 
jaar niet door. Zodoende werd 
fanfarecombinatie ‘Juliana-Concordia’ 
gevraagd het concert van dit jaar over te 
nemen. Volgens secretaris van de fanfare, 
Betty Kanselaar, is dit “helaas niet mogelijk 
vanwege tijdgebrek”. 
 
De fanfarecombinatie uit Gameren en 
Nederhemert neemt het concert over, maar 
stuit op een probleem voor aankomende 
kerstdagen. Het orkest nam namelijk een 
maand voor kerstavond deel aan het KNFM 
Concours in Enschede. Hiervoor is veel tijd in 

de repetities gestoken. Dit, en “de korte 
periode dat de fanfare weet dat de 
zangvereniging is opgeheven”, maakt dat de 
muziekvereniging niet genoeg tijd heeft om 
een mooi concert te organiseren. 
 
De secretaris zegt te hopen dat u toch alvast 
24 december 2013 opschrijft. Dan zal het 
kerstconcert namelijk wél worden verzorgd 
door Juliana Concordia. “We bruisen al van de 
ideeën voor volgend jaar en we willen 
benadrukken dat het christelijke karakter 
behouden blijft. Wellicht wordt het een beetje 
anders, maar volgens ons niet minder mooi”, 
aldus Kanselaar.  

 
 

Nieuws uit Hèmert 
 



www.degaardenederhemert.nl

Dorpshuis De Gaarde

Beheer Fam. De Haas

Schoolstraat 8

5317JS  Nederhemert

0418-55 23 00

06-30 48 95 99

info@degaardenederhemert.nl

Bruiloften

Verjaardagen

Personeelsfeesten

Recepties

Jubilea

Vergaderingen

Reünie’s

Ruimte voor verenigingen

Clubactiviteiten

Overheerlijke buffetten

Uitstekende catering

Aantrekkelijke ambiance

Gezellige bediening



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zaterdag 3 november vierden Gijs en Betty van 
de Werken uit de Ormelingstraat hun 40-jarige 

huwelijk. Samen met de kinderen en 
kleinkinderen werd deze mijlpaal  gevierd bij 

Golfboederij Van Zeelst in Hedel. Betty is 
geboren in Heusden terwijl Gijs een geboren 

Hèmertse is. 
Gijs heeft vele jaren deel uitgemaakt van de 

kerkenraad Hervormde gemeente Aalst ( PKN). 

 

 

Jan en Drika van Genderen, woonachtig aan de 
Nederhemertsekade 10, waren 25 oktober 40 jaar 

getrouwd. Ze hielden een receptie in dorpshuis “De 
Gaarde”. Deze receptie werd druk bezocht. 

Jan is een echte Hèmertse, maar Drika komt 
oorspronkelijk uit het naburige Aalst. Ze is desondanks 

niet meer weg te denken uit Nederhemert. 

 

Op 10 oktober waren Jan en Tonie van Heijkop uit de 
Lenshoek in Nederhemert 40 jaar getrouwd. 

Dit heugelijk feit werd gevierd in dorpshuis “De Gaarde” 
in Nederhemert tijdens een goedbezochte receptie. 

 

Jubilea  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen foto: 
Jan en Cor van Ooijen, woonachtig aan Maasdijk  64 waren op 5 september 50 jaar getrouwd. Zij 
vierden dit bij hun schoonzoon, Henk Oomen, aan de Nieuwstraat in Nederhemert. Tijdens hun 

receptie kwamen honderden mensen hen feliciteren. 
Jan en Cor hebben veel gedaan voor de  Hersteld Hervormde Kerk van Nederhemert. 

Jan is jaren kerkvoogd en koster geweest en Cor was jaren lang beheerster van Rehoboth, het bij de 
kerk behorende verenigingsgebouw.  

 

Op zaterdag 10 november waren Karel en Willie 
Dekkers, wonend aan de Nederhemertsekade 7, 40 

jaar getrouwd. Zij hebben dit op 16 november gevierd 
in Dorpshuis “De Gaarde”. 

 

Jan-Pieter en Leny Vos uit de Hophoven waren op 24 
september 60 jaar getrouwd. Zij hebben dit gevierd in 

een feesttent in hun achtertuin. 

 

Piet van Heemskerk was in de afgelopen 
maand november 50 jaar in dienst bij Slagerij 

Oomen.  

 



‘Op kraambezoek … en geen kind gezien…’’  
 
 
Jaren geleden vertelde een kennis mij het 
volgende verhaal. In zijn vriendenkring was 
een zoontje geboren. Vanzelfsprekend waren 
de ouders blij met de voorspoedige geboorte 
van hun zoon. Op uitbundige wijze hadden ze 
daar uiting aan gegeven. Op de voordeur was 
een grote blauwe strik aangebracht en de 
voortuin en de brievenbus waren versierd met 
blauwe ballonnen. Iedereen mocht het horen 
dat er een zoon aan hen was toevertrouwd en 
iedereen was ook hartelijk welkom om het kind 
– het Godsgeschenk – in de mooi versierde 
wieg te bewonderen. Onze kennis had ook een 
kaartje gekregen en hij had met zijn vrouw 
besloten om de ouders te gaan feliciteren. 
Voor de zekerheid had hij gebeld om de 
afspraak vast te leggen. De avond brak aan 
dat hij met zijn vrouw het echtpaar ging 
opzoeken. Zijn  echtgenote had een mooi 
cadeau gekocht met een bos bloemen erbij. ‘t 
Zag er allemaal heel gezellig en feestelijk uit. 
De auto werd gestart en het echtpaar reed 
naar het adres waar het kind geboren was. 
Van grote afstand kon je al zien waar dat grote 
feit had plaats gevonden. Het blauw aan huis, 
in de tuin en aan het hek wezen je wel de weg. 
In de hal werd het echtpaar van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van hun 
lieveling. In de rijk aangeklede kamer werd het 
cadeau overhandigd. De vader had een vaas 
gehaald voor het prachtige boeket. Enigszins 
nerveus had de moeder het papier van het 
pakje weggescheurd. ‘Oh’, riep ze uit, ‘wat vind 
ik dit mooi. In de winter kan hij dat broekje en 
truitje vast wel aan. Hartelijk dank voor dit 
prachtige stelletje. Lusten jullie koffie?’ Het 
echtpaar ging zitten en de blijde moeder 
haastte zich naar de keuken om voor de gulle 
gasten een kop koffie klaar te maken. Onder 
het genot van de koffie met een heerlijke koek 
erbij werd er die avond heel wat besproken. De 
cadeaus werden getoond en de echtparen 
hadden elkaar veel te vertellen omdat ze 
elkaar enige tijd niet hadden gezien. De avond 
vloog om. In de hal werd op hartelijke wijze 
afscheid genomen. Het echtpaar deed de 
ramen van de auto open om de vrienden bij de 
voordeur nog toe te kunnen zwaaien. De 
voordeur ging dicht en de auto verdween in de 
verte. Onze kennissen zaten in de auto nog 
wat na te genieten. ‘Wat was het een fijne 
avond he’, zei onze kennis tegen zijn vrouw. 
Zijn vrouw knikte instemmend. ‘Ja, man, zulke 
avonden moest je meer hebben. Je kunt met 

hen eigenlijk over alles praten. Wat zijn ze 
altijd attent en belangstellend.’ Ineens zweeg 
de vrouw van onze kennis. Hij keek al rijdend 
even opzij om te zien wat er met haar 
gebeurde. Hij zag dat ze vuurrood geworden 
was en het hoofd had gebogen. ‘Wat gebeurt 
er met je’, vroeg hij gejaagd. ‘Oh’ riep ze uit, 
’nu zijn we op kraamvisite geweest en we 
hebben van alles bekeken en over alles druk 
gepraat, maar …maar we hebben het kind niet 
gezien…’ Van schaamte had ze de handen 
voor de ogen geslagen. Aan dit verhaal moest 
ik denken in de aanloop naar de Kerstdagen. 
Binnen afzienbare tijd vertellen de etalages, de 
lichtjes langs de gevels van de winkelcentra en 
in de bomen voor of naast de huizen dat het 
kerstfeest aanstaande is. In de donkere 
decembermaand is dat een heerlijke opsteker. 
We zien er met elkaar naar uit. De zomer is 
heerlijk maar de avonden met een boek op de 
bank en warme chocolademelk met een stuk 
kerstkrans binnen handbereik zijn ook heel erg 
fijn. Wat is het gezellig als het buiten koud is 
en je samen bij de open haard de avonden 
doorbrengt. Op zondagsschool wordt druk 
geoefend voor de kerstavond in de kerk met 
ouders, grootouders, broers, zussen enz. De 
moeders overleggen met de gezinnen wat ze 
met de kerstdagen zullen eten. Wordt het 
gevulde kip, rollade of een konijn? De kasten 
worden gevuld met lekkernijen. ’t Kan niet op. 
Het Kerstfeest maakt veel los. Niemand 
ontkomt er aan. De sfeer werkt aanstekelijk. 
Het feest tovert een glimlach op ons gezicht en 
we worden ineens royaal voor de eenzame in 
de gemeente en de bedelaar in het portiek van 
een huizencomplex. In de kerk zingen we ‘Ere 
zij God…’ Wat zijn we druk met de laatste 
dagen van het jaar! Zo druk dat we waar het 
eigenlijk omgaat, vergeten! De kennissen 
vergaten om een blik in de wieg te werpen. Ze 
kwamen op weg naar huis er achter. Het kind 
is niet gezien…Gaat het straks zo ook met 
ons? De Kerst mee gemaakt en met van alles 
en nog wat bezig geweest maar het Kind 
Jezus niet gezien. En om dat Kind gaat het 
juist! Dat Kind is het grote Godsgeschenk aan 
deze verloren wereld. Hij wilde komen om de 
kloof te dichten tussen God en mens. Door de 
zonde is er die grote scheiding tussen God en 
onze ziel gekomen. We staan zonder God op 
deze wereld. Hij geeft door Zijn Geest daar 
persoonlijk kennis aan. Dan zien en ervaren wij 
de leegte in ons leven. Dat geeft de schreeuw 

Overpeinzing van Ds. H. Zweistra 
 

 



 

 

 

Ge-We Hobby 
Maasdijk 32a 

5317KR Nederhemert 
0418-554028 

WWW.GE-WE.NL 



in ons hart om geborgen te mogen worden in 
Hem Die hier in de weg van Zijn lijden en 
sterven de gemeenschap met de Heere wilde 
herstellen. De oude Simeon stond in de tempel 
met het Kind in zijn armen. Hij mocht daar 
kerstfeest vieren. Hoor hem getuigen:’ Mijn 
ogen hebben Uwe zaligheid gezien…’ 
Gelukkige Simeon! Hij was door Gods Geest 

van huis gegaan en mocht na de ontmoeting 
met het Kindeke thuis komen om in blijde 
verwachting uit te zien naar de dag dat hij 
eeuwig bij de Heere zou mogen zijn. Ik wens u 
vanaf deze plaats gezegende Kerstdagen en 
dat u en jij het mogen mee belijden: ’En zij 
zagen niemand dan Jezus alleen.’    

 
 

 
 
In het onderdeel “In gesprek met een Hèmerts bedrijf” komen alle bedrijven uit Nederhemert op 
alfabetische volgorde aan bod. We beginnen dus logischerwijs bij de A en komen uit bij Aart 
Groeneveld, oprichter van A & G Groeneveld, International Transport.  
 
 
Hoe bent u dit bedrijf opgestart?  
“Ik was voordat ik A & G oprichtte al 20 jaar chauffeur in dienst bij transportbedrijf Vos Nederhemert. 
Na deze 20 jaar voelde ik dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging waarna ik samen met mijn vrouw 
een VOF (Vennootschap Onder Firma) begon.” 

 

Met welke merk en welk type is de start gemaakt en waar rijdt u momenteel zelf in?  
“We zijn gestart met een zeilwagencombinatie, de Scania R500. Tegenwoordig rijden wij met een 
truckoplegger, een combinatie Scania R500.” 
 

Gaan er weleens andere mensen in de cabine mee? 
“Soms gaan er vrienden of kennissen mee om de chauffeur gezelschap te houden tijdens de reizen.” 

 

Wat wordt er zoal getransporteerd en naar welke landen gebeurt dit?  
“In de periode maart t/m oktober transporteren wij verse groenten en fruit naar Duitsland, Frankrijk, 
Engeland en Noorwegen. In de perioden oktober t/m maart verzorgen wij zeecontainertransport 
richting Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.” 
 

Waar staat het bedrijf voor?  
“We zijn gericht op het afleveren van goed werk, 
het nakomen van afspraken en het op tijd 
leveren van goederen.” 

 

Merken jullie iets van de financiële crisis?  
“Ja, alles wordt een beetje minder, want op het 
moment ligt het werk niet voor het oprapen. We 
moeten, net als andere bedrijven, goed opletten 
en rondkijken om aan het werk te kunnen 
blijven.” 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van het beroep?  
“Een voordeel van het beroep is dat je als chauffeur vrij bent om te doen wat je zelf wilt; je kunt zelf 
bepalen wanneer je eet, drinkt en je rust neemt. Nadelig is de drukte op weg, de files en natuurlijk de 
wisselende weersomstandigheden.” 

 

Willen jullie in de toekomst dezelfde koers aanhouden?  
“Wij zijn tevreden met de weg die we ingeslagen zijn en wij zijn bereid ons uiterste best te doen om op 
dezelfde manier verder te gaan.” 

In gesprek met een Hèmerts bedrijf 
 



Catering en verhuur 
 

 bedrijfsfeesten    onbijtservice  
 bedrijfsopeningen    lunches 
 bruiloften    diverse soorten buffetten 
 personeelsfeesten    barbecue’s 
 verjaardagen    Zuid-Afrikaanse braaï 
 jubilea    diverse soorten hapjes 
 reunie’s    tapas 

 
 
 

Tijdens de kerstperiode hebben wij een aangepast assortiment 
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Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten. Bestellingen voor oud en nieuw kunnen i.o. op 31 december worden opgehaald. 



 

Rinus Bracht (60) heeft, zoals hij zelf zegt, ‘veel teveel gedaan’. S.V. Hamarithi, de 
Oranjevereniging, de brandweer, noem een vereniging of instantie uit Nederhemert en Rinus 
zat er in het bestuur of is was  er lid van. “Ik had het vaak toch al druk met mijn werk en 
verenigingen, dus ik kon er ook nog wel wat bij hebben.” 
 
Werk- en diensttijd 
Rinus Bracht  zat in Aalst op de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) tot 1969. Daarna is hij op kantoor 
gaan werken bij de F.A.M.-stofzuigerfabriek in Maarssen. Rinus was dienstplichtig, dus hij moest het 
leger in. Hij volgde een chauffeursopleiding in het Limburgse Blerick en haalde daar zijn 
chauffeursrijbewijs. Hierdoor werd hij voor 14 maanden de chauffeur van de kapitein in Steenwijk. “Dat 
was een goede baan. Ik had een goede band met de kapitein en ben nooit op missie geweest. Wel 
moest ik altijd paraat staan en hielp ik mee in de garage. Het was een mooie tijd daar. Ik heb veel 
vrienden gehad waarmee ik veel dingen meemaakte. Ik kwam niet meer terug bij F.A.M. nadat mijn 
diensttijd erop zat. Nog in dezelfde week als mijn thuiskomst werd me gevraagd of ik bij de Hobo op 
kantoor wilde werken. Mijn eerste werkdag daar was op 3 september 1973.” Nu, in 2012 zit zijn 
werktijd erop. Maar liefst 39 jaar werkte hij bij Hobo. Hij maakte in al die jaren de nodige hoogte- en 
dieptepunten mee. Op het hoogtepunt, rond het jaar 1985, had Hobo zo’n 65 werknemers, een groot 
verschil met de situatie van nu. In de loop der jaren is Rinus steeds meer buiten mee gaan helpen bij 
bijvoorbeeld Hobo Kassenbouw. 

Verenigingen 
Als werknemer bij Hobo was Rinus bij vele verenigingen secretaris. Deze functie vervulde hij bij S.V. 
Hamarithi, Dorpshuis ‘De Gaarde’ en bij toneelvereniging ‘Uit Vriendschap’. Bij de toneelvereniging 
was hij ook nog souffleur, de voorzegger voor de toneelspelers.“Het was belangrijk voor de spelers dat 
zij altijd dezelfde souffleur hadden, zodat ze konden wennen aan het tempo en het volume waarop ik 
sprak. De rol van souffleur neemt alleen wel veel tijd in beslag; ik moest altijd aanwezig zijn bij 
repetities en uitvoeringen.” Dit werd op een gegeven moment zo tijdrovend dat hij na ongeveer 20 jaar 
afscheid nam. Bracht zat 30 jaar lang in het bestuur van de Oranjevereniging ‘Oranje Trouw’. Hij liep 
tijdens lampionnenoptochten voorop met het vaandel van de Oranjevereniging. Vroeger organiseerde 
de Oranjevereniging ook andere activiteiten dan dat zij nu doet. “We organiseerden braderieën samen 
met een optocht, een zeskamp voor kinderen en volwassenen, bazaars. Bij die quizavonden ontstond 
er weleens heibel. Dit gebeurde vooral wanneer we expres een strikvraag stelden. 

Vrijwilligersleven 
Rinus Bracht zat 25 jaar bij de brandweer in Nederhemert. In die 25 jaar maakte hij de nodige dingen 
mee: ongelukken, branden, allemaal behoorlijk dramatische ervaringen. “Ik heb erge dingen gezien ja, 

maar ik had er thuis nooit last van. 
Sommige anderen hadden op momenten 
wél de hulp van de toenmalige 
slachtofferhulp nodig.” Ook tijdens de 
evacuatie vanwege de dreigende 
dijkdoorbraak in 1995 was Rinus bij de 
brandweer. Hij bleef dus in het dorp terwijl 
veel inwoners Nederhemert verlieten. “Ik 
zorgde toen onder andere voor de 
thuisgebleven huisdieren. Dan stonden de 
eigenaars van deze huisdieren vaak klaar 
bij de grens van het evacuatiegebied om 
ons honden- of kattenvoer mee te geven. 
Rinus’ vrouw Door beleefde dit als een 
angstige tijd, maar Rinus zelf was nooit 
bang. Behalve dat Rinus lid was van de 
brandweer, hing hij ook nog eens meer dan 

30 jaar de vlag in de kerktoren tijdens bijzondere gelegenheden. Dit deed hij wanneer het bijvoorbeeld 
Koninginnedag of Bevrijdingsdag was. Als de vlag dan ergens aan vast hing, wat nogal eens 
gebeurde met de harde windvlagen op grote hoogte, moest hij zelfs buiten de toren hangen om hem 
weer los te maken. In de kerktoren waren de planken rot, iets waar Door pas later achterkwam. Zij 
vond Rinus’ acrobatische toeren dan ook behoorlijk gevaarlijk, maar hij heeft er nooit last van gehad. 

Een inwoner uit het verenigingsleven 
 



“Ik ben weleens door een paar oude planken heen gezakt dus die waren toch wel aan vervanging toe, 
maar ja, ik had geen hoogtevrees.” 
 
Hobby’s 
Rinus gaat zich niet vervelen nu hij met pensioen is, integendeel. Hij heeft nu alle tijd voor het verven 
en opknappen van het hele huis. Als hobby vist hij graag op de Ark, het buitenverblijf van een kennis 
uit Eindhoven. Jammer genoeg wordt het vissen hem vaak belemmerd door grote groene 
waterplanten. Deze zijn vroeger nooit zo groot geweest, maar daar is een reden voor. Het water in de 
Maas is door de jaren heen steeds helderder geworden, op zich niets verkeerds mee. Wat alleen wel 
een probleem oplevert is dat de zon nu heel gemakkelijk op de waterplanten kan schijnen, waardoor 
deze groeien als kool.  Niet alleen voor vissers is deze begroeiing slecht, ook boten hebben er 
weleens problemen mee. Twee jaar geleden had de rondvaartboot ‘Wiljo’ uit Heusden er last van. De 
schroef was helemaal vastgedraaid in het zeewier waardoor het schip volledig vast kwam te zitten. “Ik 
hielp toen mee om het schip weer los te krijgen, door de kapitein heen en weer naar Heusden te 
rijden.” Behalve het vissen houdt Rinus zich graag bezig met zijn twee moestuintjes waar hij allerlei 
soorten groenten in verbouwt. Kortom: deze oer-Hèmertse verenigingsman gaat niet achter de 
Geraniums zitten. 

 

 

Een kind met een hobby 

Wie ben je, hou oud ben je, waar woon je en 
heb je nog meer broers/zussen of 
broertjes/zusjes? 

“Ik ben Doriene Oomen. Ik ben 10 jaar. Ik 
woon in Nederhemert op Molenstraat 57a. Ik 
heb 1 broer, 1 zusje en 1 broertje.” 
 
Ik heb gehoord dat je erg van dwarsfluiten 
houdt. Kun je daar wat meer over vertellen? 
Hoe lang doe je het al? En van wie heb je les? 
“Ik wilde altijd al graag een dwarsfluit hebben, 
omdat ik het mooi vond klinken. Ik moest 
alleen eerst blokfluitles hebben. Toen ik in 
groep 5 zat heb ik op school blokfluitfles gehad 
van juf den Haan. Juf den Haan heeft zelf ook 
een dwarsfluit. Het blokfluiten ging me goed af. 
Toen heb ik vorig jaar  een dwarsfluit gekregen 
voor mijn 9e verjaardag. Daarna ben ik les 
gaan nemen bij Els Peters via de 
muziekschool. Ook dat ging goed. Ik ben nu 
bezig met het 2e boek.” 
Speel je ook wel eens voor een uitvoering? 
“Aan het eind van het 1e jaar heb ik gespeeld 
op de voorspeelavond op school. Daar moet je 
1 stuk helemaal alleen spelen. De ouders van 
ieder kind die een lied speelde, kwamen 
luisteren.  
Ook heb ik een stukje gespeeld met de bruiloft 
van juf Van Vuren. 
Verder zit ik ook op kinderkoor Samuel. De 
laatste repetitie-avond van de maand mogen 
we het laatste lied meespelen op ons eigen 
muziekinstrument.” 
 

Zijn er ook nog vriendinnetjes van jou die ook 
dwarsfluit spelen en speel je daar wel eens 
mee samen? 

“Mijn nichtje Nellena Oomen speelt ook 
dwarsfluit. Die speelt nu voor het 1e jaar 
dwarsfluit. Daar speel ik wel eens mee samen, 
bijvoorbeeld toen we moesten oefenen voor de 
bruiloft van de juf. 
Ik speel ook wel eens samen met een nichtje 
uit Leerbroek. Die is al 14 jaar en kan het dus 
al een stuk beter.” 
 
Ga je nog verder met dwarsfluitles?  
“Dit jaar in ieder geval nog wel. Ik vind het nog 
steeds heel erg leuk, dus misschien nog wel 
een paar jaar...” 
 
Weet jij een andere jongen of meisje in 
Nederhemert die ook een leuke hobby heeft? 
“Aldric Alkema met zijn hobby wielrennen.” 

 

Een Hèmerts kind met een hobby 
 



 
 

“Welkom aan boord bij ’t Hèmerts Visserskoor” 
 
De redactie van de dorpskrant van Nederhemert was te gast tijdens een oefenavond van ’t 
Hèmerts Visserskoor in dorpshuis ‘De Gaarde’ te Nederhemert. Zij sprak daar met voorzitter 
Dirk Brugmans en penningmeester Bert van der Stelt.  
 
Over het visserskoor 
't Hèmerts Visserskoor is een gezellige club van zingende mannen uit onze mooie Bommelerwaard. 
Het visserskoor oefent elke week in dorpshuis De Gaarde in Nederhemert. Het koor is opgericht in 
oktober 2006 en bestaat inmiddels uit 56 leden. Voor de muzikale begeleiding kan een beroep worden 
gedaan op vier accordeonisten, een drummer, een gitarist en een percussionist.  
De muzikale leiding is in de handen van dirigent Wim Baijense. Het koor beschikt momenteel over een 
repertoire van ongeveer vijftig vissers-, zeemans- en shanty- liederen. De meeste liederen worden 
gezongen in het Nederlands, een aantal in het Engels en het Duits. Het koor heeft sinds de oprichting 
tal van optredens verzorgd, niet alleen in de eigen regio maar ook ver daarbuiten, van Vlissingen tot 
Ameland. ’t Hèmerts Visserskoor treedt ongeveer 25 keer per jaar op en verzorgt dan onder meer 
optredens in bejaarden- en verzorgingshuizen. Daarnaast zingen ze vaak op dorpsfeesten, nautische 
evenementen, festivals en bij andere speciale gebeurtenissen.  
 
CD’s  
Op 26 en 27 maart 2010 heeft ’t Hèmerts Visserskoor haar eerste CD opgenomen. De presentatie 
heeft op 21 mei plaatsgevonden. Volgens Bert van der Stelt heeft het koor hard gewerkt om van deze 
CD iets moois te maken. De CD is getiteld "Tabé ik kies weer zee" en bevat vijftien aan wind en water 
gerelateerde nummers. Op 14 en 15 december van dit jaar zal de tweede CD opgenomen worden in 
dorpshuis De Gaarde in Nederhemert. Voorzitter Dirk Brugmans vertelt ons dat er weer vele nieuwe 
liederen zijn ingestudeerd door het koor, mede door de grote inzet van de dirigent. Volgens de 
voorzitter zijn er de afgelopen jaren bijna duizend CD’ s verkocht. “We hebben er nog maar enkele 

over en daarom is het fijn dat onze tweede CD op 
de markt komt, begin 2013.”  
 
“Hoe kwam het tot de oprichting van een 
visserskoor in Nederhemert?” 
Dirk: “Er was een uitvoering van de 
muziekvereniging bij het veer, op het terrein van 
Sjaan van Genderen. Het Waardenburgs 
Visserskoor was ook uitgenodigd en zodoende 
kwamen Bertus van der Stelt en Leen Blom met 
het idee om ook in Nederhemert een koor op te 
richten. Dit was natuurlijk makkelijker gezegd dan 
gedaan.” 
Bert van der Stelt: “Er zijn verschillende 

bijeenkomsten geweest in het dorpshuis omdat we niet genoeg leden hadden om te beginnen. 
Tenslotte is het toch gelukt, we zijn toen gestart met 23 leden. Een dirigent hadden we al wel in de 
persoon van Wim Baijense maar deze zou ons niet langer dan enkele maanden helpen. Hij bleef 
gelukkig wel langer, hij loopt namelijk nu al zes jaar rond bij het koor en is niet meer weg te denken.” 
Bert en Dirk: “Daar zijn we erg blij mee, want een goede dirigent kan een koor maken of breken.”  
Dirk: “We treden veel op voor senioren. Zo komen wij veel in verzorgingshuizen zoals de Lindeboom 
en het Zonnelied in Ammerzoden. Ook gaan we vaak naar senioren in onder andere Hedel om een 
optreden te verzorgen. Oudere mensen kennen de zeemansliederen vaak nog uit hun jongere jaren. 
We krijgen zoveel uitnodigingen dat we vaak ‘nee’ moeten zeggen, we kunnen immers niet elke week 
overal optreden. 
 
Sponsors 
Dirk: “Een vereniging opstarten is niet moeilijk, maar om het draaiende houden is dat wel. Daarom 
hebben we veel sponsors. Elk jaar kunnen wij een beroep op hen doen en daar zijn wij erg blij om. 
Wanneer de nieuwe cd uitgereikt wordt, zullen de sponsoren hierbij nader betrokken worden. Leden 
betalen ook elke week contributie en zo zijn én blijven wij een financieel gezonde vereniging.” 

Een vereniging voor het voetlicht 
 



Van Loon
VANLOONAUTOBEDRIJF.NL

Bosch Car Service
COMPLEET, GOED EN BETAALBAAR

Ambachtshof 19, Nederhemert   0418 55 24 25   www.vanloonautobedrijf.nl

Kijk voor ons actueel occasion aanbod op www.vanloonautobedrijf.nl

ZIEN EN GEZIEN WORDEN
VEILIG ONDERWEG MET GOEDE 
VERLICHTING EN RUITENWISSERS! 

De donkere seizoenen, samen met de bezuinigingsmaatregelen van 

Rijkswaterstaat om ’s nachts de straatverlichting bij bepaalde snel-

wegen uit te doen, vragen om de beste verlichting. Light is Safety!

 

Laat u niet verrassen door slecht zicht tijdens een regenbui. Zorg 

voor goede ruitenwissers en in combinatie met de juiste verlichting 

gaat u altijd goed voorbereid en veilig op weg!

GRATIS verlichtingscontrole

30% KORTING 
op Bosch ruitenwissers

GRATIS MONTAGE 
ruitenwissers en nieuwe lampen

HELLA PERFORMANCE LAMPEN
Set H4 lampen van €35,- voor €26,-
Set H7 lampen van €44,- voor €33,-
90% meer lichtopbrengst!

TIJD VOOR WINTERBANDEN
Pas bij de eerste sneeuwval denken veel bestuurders aan winter-
banden.

Waarom kiezen voor winterbanden?

• betere rij-eigenschappen tijdens nat weer en gladde wegen 
• toegenomen veiligheid bij lagere temperaturen. 
• kostenbesparing door verminderde kans op autoschade 
 en verlies van no-claim 

Om vertraging en tekorten aan winterbanden voor te zijn 
raden wij u aan om tijdig de banden te wisselen.

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de perfecte winterband 
passend bij uw auto.

ZEER SCHERP GEPRIJSD!
Alle merken en maten verkrijgbaar

BENT U VOORBEREID 
OP DE WINTER?

Zorgeloos rijden in de wintermaanden vraagt om een goed 
werkende verwarming, heldere verlichting en de juiste soort 
banden. 
Laat uw auto grondig controleren door Van Loon autobedrijf. 
Dan kunt u veilig de weg op tijdens de natte en koude winter-
maanden. Zelfs als het kwik zakt tot ver onder nul.

BOSCH CAR SERVICE: WIJ DOEN ALLES VOOR UW AUTO

Van Loon Autobedrijf wordt ondersteund door Bosch Car Service, de grootste leverancier van de automobielindustrie. 
Daarom beschikken wij als Bosch Car Service over de juiste apparatuur en kennis om uw auto perfect te onderhouden.

NIEUW, OUD OF LEASEAUTO? UW VOERTUIG IS BIJ ONS ALTIJD IN GOEDE HANDEN. 

Acties geldig t/m 31 december 2012



 
Website 
De website wordt beheerd door bestuurslid en penningmeester Bert van der Stelt. Dirk: “De website 
ziet er schitterend uit, een voorbeeld voor anderen. Als we ergens buitenshuis een optreden hebben 
gaat Bert’s vrouw, Marian, mee om foto’s te maken van ons optreden. Deze staan dan ‘s avonds al op 
de website. Zo werkt onze achterban ook mee, als er bijvoorbeeld een keer namen in de jassen van 
de koorleden gezet moeten worden, dan staan de echtgenoten van bestuursleden altijd klaar. Mocht 
er een keer iets kapot zijn aan de kleding, dan is Marijke van Loon onze uitkomst. Zij maakt alle 
kledingstukken weer tiptop in orde.” 
 
Populariteit 
Dat er mensen zijn die graag bij ons koor wilden komen wist men al, maar dat  er een lid is dat elke 
week een rit van 112 kilometer voor het visserskoor overheeft, is voor velen nieuw. Dirk: “Wij hebben 
er een maand geleden een accordeonist bij gekregen die wekelijks vanuit Waarder (bij Woerden) naar 
Nederhemert komt rijden. Nico de Bruin, want daar hebben wij het over, kende onze dirigent en wilde 
graag eens kennis maken met het koor. Hij kwam, zag, hoorde, speelde en bleef bij het koor. Dat is 
echte koorliefde. Het bestuur heeft eind september besloten om een ledenstop in te voeren met 
betrekking tot de zangers. Dirk: “Wij moeten uitkijken dat wij ook niet té groot gaan worden want met 
zoveel mensen ergens op gaan treden wordt dan moeilijk. Wij zijn nu in totaal met 56 personen en dat 
is genoeg.” 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van ’t Hèmerts Visserskoor bestaat uit vijf personen en eenieder heeft zijn of haar eigen 
taak. Anneke Blom is secretaris, Chris Biesheuvel is het algemeen bestuurslid net als Rien van de 
Werken die ook nog het vervoer van de muziekspullen regelt. Bert van der Stelt is penningmeester, 
onderhoudt de website en is de rechterhand van de dirigent. Dirk Brugmans is voorzitter, verzorgt de 
sponsoring, de planning voor optredens en onderhoudt het contact met de dirigent. Daarnaast 
communiceert hij met de leden en het thuisfront van de leden. “Tijdens ziekte of jubilea laten wij altijd 
van ons horen. Saamhorigheid staat bij ons hoog in het vaandel”, aldus de voorzitter. 

 

 

 

In deze rubriek maken we elke 
uitgave kennis met een jongere 
uit ons dorp. Voor de eerste 
keer is dit redactielid Patrick 
Verwijs. 
 
Ik zal me eerst even voorstellen, 
mijn naam is Patrick Verwijs, ik 
ben 17 jaar en ik woon al mijn 
hele leven aan de Maasdijk in ons 
kleine dorpje. Toen mij gevraagd 
werd of ik deel uit wilde maken 
van de redactie van deze 
dorpskrant heb ik vrijwel meteen 
ja gezegd. Ik vond het een leuk 
initiatief van de dorpsraad om een 
krantje uit te brengen speciaal 
voor ons dorp. Zo blijft iedereen 
op de hoogte van alles wat er 
gebeurt in Nederhemert en geloof 
me, dat is meer dan u denkt! 
 

Momenteel zit ik op het 
Cambium College in 
Zaltbommel in de 5

e
 klas van het 

Atheneum. Hierna wil ik de 
opleiding fysiotherapie gaan 
volgen en wellicht daarna nog 
een master behalen. 
 
In mijn vrije tijd besteed ik heel 
wat uren aan voetbal. Al vanaf 
mijn 5

e
 jaar ben ik – net als vele 

andere Hèmertse – lid van 
W.S.V. Well (één jaar 
uitgezonderd). Verder ben ik 
ook regelmatig te vinden in café 
L&L en zo nu en dan ga ik ook 
nog wel eens uit in Den Bosch. 
Vanaf nu besteed ik dus ook tijd 
aan deze dorpskrant en dat doe 
ik met veel plezier! 
Ik geef de pen door aan: Lotte Vugs 

 

 

De jeugd van Hèmert 
 



0418-552826, 06-53839174

Voor al uw bouwprojecten

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Restauratie

Nieuwstraat 12  I  5317 JA  Nederhemert  I  info@gvosbouw.nl

met het oog 
op de toekomst...

Sign

Print

Sign

Druk

www.allesismogelijk.nl

Waardenburg, tel. 0418 65 74 00, Zaltbommel, tel. 0418 51 33 68
Contactpersoon in Nederhemert J.L. Vos

Kapelstraat 23, 5317 JP  Nederhemert, tel. 0418 55 26 15



Jelle van der Toorn met zijn trots: een 51 jaar oude Zweedse Volkswagen Beetle 

 “Aangestoken met het kever-virus”  
 
Zoekend naar inwoners van Nederhemert met een opvallende hobby, komen we aan bij de 19-
jarige Jelle van der Toorn. Jelle heeft een hobby die vaak wordt gezien als één voor de wat 
rijkere en oudere medemens, namelijk het restaureren van zijn oldtimer. Specifieker: zijn 
Volkswagen Beetle. Jelle trekt zich echter niets aan van het wat oubollige imago:  “Veel 
jongens van mijn leeftijd rijden liever in een ‘getunede’ Volkswagen Golf dan in een oude 
kever, maar ik niet!” 
 
Jelle woont al 19 jaar in Nederhemert. Hij zat op basisschool De Wegwijzer, was trompettist bij de 
Nederhemerts-Gamerse fanfare Juliana Concordia en studeert sinds kort bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dit is volgens hem een pittige studie waar veel van zijn vrije tijd in 
gaat zitten. Vrije tijd die hij juist nodig heeft om zijn favoriete hobby uit te oefenen: Het restaureren van 
zijn 51 jaar oude Zweedse Volkswagen Beetle. Mede daarom weet hij dat het nog wel even gaat 
duren voordat de oude Kever weer in de originele staat teruggebracht is. 
 
Maar waarom nam Jelle zo’n ouderwetse Volkswagen kever? “Tja, er zijn voor mij zoveel redenen dat 
ik de Kever interessant vind. Op de Volkswagen Golf na is het de meest verkochte auto ooit. Er zijn 
maar liefst 21 miljoen exemplaren van de Beetle over de lopende band gegaan. Het speciale lage 
pruttelgeluid” (Jelle doet het zeer treffend na) “en het feit dat de auto een zogenaamde betaalbare 
low-budget-auto is, puur voor het volk, maakt hem heel speciaal.” 
 
“De belangrijkste reden voor mijn keuze is dat twee neven van me al op redelijk vroege leeftijd een 
Beetle hadden. Het was de eerste oldtimer die ik zag en dit vond ik toen al interessant. Op een 
bepaald moment werd ik gevraagd om mee te gaan met een oldtimertoertocht. Toen werd ik 
aangestoken met het ‘kevervirus’. Ik wilde dolgraag een Beetle kopen. Deze zou ik dan gaan 
restaureren totdat hij weer helemaal in oude staat teruggebracht is. Ik had voor mijn aankoop alleen 
wel specifieke eisen. Ik vond het belangrijk dat de oldtimer gemaakt was vóór het jaar 1964. Dit wilde 
ik omdat er grote veranderingen waren in de vormgeving van de kever na ’64. Om veel te weten te 
komen van de Beetle werd ik lid van een speciale Volkswagenclub, de Luchtgekoelde Volkswagen 
Club Nederland (de club is vernoemd naar de speciale manier van afkoeling van de motor). Deze club 
brengt 8 keer per jaar een clubblad uit, waarin veel informatie staat over verschillende Volkswagen-
modellen. Daarnaast heb ik veel informatie opgezocht op internetfora. Toen ik me genoeg ingelezen 
had in de oldtimer besloot ik een Zweedse Volkswagen Kever te kopen. Ik had hier goed over 
nagedacht: in Nederland worden de wegen bij sneeuwval gepekeld. Als je dan op de weg rijdt spat de 
pekel tegen de onderkant van 
de auto, waardoor er hele 
stukken aangevreten worden. 
Aangezien er in Zweden veel 
meer sneeuw valt dan in 
Nederland en het daarom ook 
niet veel nut heeft om te gaan 
pekelen, lijden die auto’s veel 
minder.” 
 
“Toen ik precies wist wat ik 
wilde ging ik naar een 
Volkswagenhandelaar. De 
handelaar bij wie ik mijn 
Zweedse kever kocht kwam 
met een mooi verhaaltje aan. 
Hij vertelde me dat er nog 
nooit aan gelast is en dat er 
niets aan veranderd is.” Jelle 
kwam er na zijn aankoop 
alleen gauw achter dat hier niets van waar was. “Ik ging naar iemand toe die precies wist hoe alles er 
origineel uit hoort te zien. Hij zag direct dat sommige onderdelen rot en aangevreten waren en dat er 
veel slordig laswerk gedaan is. Ik ben daarna op een gegeven moment begonnen met het lukraak 
demonteren van onderdelen. Dit was geen slimme actie, ik heb daarbij namelijk een aantal 
onderdelen gesloopt waardoor er nu nog meer tijd in de restauratie gaat zitten. In de afgelopen zomer 

De hobby van: Jelle van der Toorn 
 



heb ik mijn Kever helemaal uit elkaar gehaald en nu zal het nog minimaal 2 jaar duren voordat hij weer 
helemaal gerestaureerd is.” 
 
Behalve tijd kost Jelle’s hobby ook het nodige geld. “Relatief gezien zijn losse onderdelen voor een 
Volkswagen Beetle goedkoop. Toch moet je voor het aanschaffen van sommige onderdelen vaak al 
rekening houden met een prijskaartje van duizenden euro’s. Als je net als ik de auto helemaal in oude 
staat terug wil brengen kom je al snel uit op een totaalbedrag van 10.000 euro, een behoorlijke smak 
geld voor een 19-jarige student zonder bijverdiensten. Maar als hij dan uiteindelijk helemaal in elkaar 
gezet is, wil ik graag meedoen met de oldtimertoertocht die de Oranjevereniging hier in Nederhemert 
jaarlijks organiseert. Ik ben de afgelopen jaren dan ook elk jaar even gaan kijken wanneer de 
oldtimers op het terrein van de Oranjevereniging stonden. Daar zie je dan wel dat de 
oldtimerbestuurders vaak juist wat oudere mensen zijn. Ik denk dat de reden hiervoor is dat jongeren 
van mijn leeftijd liever rijden in moderne auto’s met alles erop en eraan dan in zo’n oude Volkswagen 
Kever, maar ik vind het prachtig.”  
 

 

 

 
 

 
Door het dorpscomité ben ik, evenals het andere raadslid uit Nederhemert, Thom Ummels, benaderd 
om een bijdrage te leveren aan de dorpskrant van Nederhemert. Om beurten hopen wij deze rubriek 
te vullen. 
 
Voor degene die mij nog niet kennen: ik zal mij even kort voorstellen. Mijn naam is Geert Bok, ik ben 
34 jaar geleden geboren in Nederhemert, IT manager bij van der Vlist Transportgroep, getrouwd, 
vader van 5 kinderen, lid van de plaatselijke kerk en sinds 2 jaar voor de SGP politiek actief in de 
gemeenteraad van Zaltbommel. 
Met mijn komst in de politiek heb ik me voorgenomen de belangen van alle kernen voor het voetlicht te 
brengen. In de praktijk blijkt echter dat vaak de aandacht het sterkst wordt gericht op de grootste kern 
in onze gemeente, de stad Zaltbommel. Dit en mijn geworteldheid in Nederhemert heeft ervoor 
gezorgd dat de focus toch het meest ligt op de kleine kernen in onze gemeente. Dat wil uiteraard niet 
zeggen dat we, als hele SGP fractie, niet voluit meepraten over alle onderwerpen die binnen onze 
gemeente spelen!  

Nu dus de eerste bijdrage aan de dorpskrant, vanuit de dorpsraad van Nederhemert. De dorpsraad is 
ontstaan doordat de gemeente Zaltbommel het dorpsgericht werken heeft geïntroduceerd. Dit 
betekent dat in grotere mate de inwoners van de dorpen (en wijken) worden betrokken bij wat er (gaat) 
gebeuren (of juist niet!) in hun omgeving. Ik zie dit als een kans om de kloof die, al dan niet terecht, 
toch is ontstaan tussen stad en dorpen te dichten of op zijn minst er een brug overheen te slaan. Dit 
maakt dat ik en de SGP fractie een warm pleitbezorger zijn van de dorpsgerichte aanpak. 

In deze en volgende bijdragen wil ik graag ingaan op actuele politiek. Deze keer als eerste iets over 
de kerntakendiscussie die door de gemeenteraad is gevoerd. Hierbij is nagedacht over wat de 
gemeente Zaltbommel wel en wat niet moet doen in de komende jaren. Daarbij is niet alleen door de 
raadsleden gesproken, maar ook is gesproken met maatschappelijke organisaties. Dit heeft geleid tot 
een document waarin de hoofdlijnen worden aangeduid. Niet in alles wat in het stuk staat kan ik me 
helemaal herkennen, zo is de nadruk op toerisme te groot. Aan de andere kant bevat het stuk ook 
veel goede elementen, een terugtrekkende overheid en een grotere rol voor de burgers om maar eens 
wat te noemen. Daarin moet de dorpsraden een prominente rol gaan krijgen.  

Een gemeenteraadslid uit Nederhemert 
 



Trees Blom vertelt over de geschiedenis van ons dorp 

Een ander onderwerp wat erg actueel is en de komende jaren nog wel zal blijven, is 'IPW'. Dit is een 
afkorting voor 'Incidentele Particuliere Woningbouw'. Kort gezegd komt het erop neer dat in de dorpen 
op de vrije plaatsen onder voorwaarden gebouwd mag worden. Dit kan al een aantal jaren en voorziet 
duidelijk in een behoefte. Een voorbeeld van IPW is de bouw die gepland is tussen Molenstraat 72 en 
74. De SGP is een voorstander van het IPW beleid. Juist het opvullen van lege gaten in de dorpen 
heeft er in het verleden voor gezorgd dat de kern Nederhemert is gevormd zoals deze nu is. 

U kunt de raadsuitzendingen bezoeken in het Stadhuis van Zaltbommel of live volgen via 
http://gemeenteraad.zaltbommel.nl/ en dan naar het webcast portal gaan. Ook kunt u hier alle 
documentatie over de onderwerpen die in de raad behandeld worden inzien. Ik zou het leuk vinden u 
een keer op de publieke tribune te zien of als inspreker. 

Met vriendelijke groet, 

Geert Bok  

 

 

 

Nederhemert, heel heel héél lang geleden.. 
De 69-jarige mevrouw Hoogbergen-Blom is al tientallen jaren inwoonster van Nederhemert-
Zuid. In die jaren doet ze samen met haar man Gerard Hoogbergen actief onderzoek naar de 
geschiedenis van Nederhemert. Wat is ze in al die jaren precies te weten gekomen over ons 
dorp? 
 

v U woont nu 30 jaar in Nederhemert. Hoe bent 
u hier verzeild geraakt?  

a ‘Mijn man en ik kwamen hier inderdaad in 1982 
wonen. Vóór ’82 woonden we in Berkel-
Enschot, gemeente Tilburg.  Een kennis 
nodigde mij en mijn man indertijd  uit om een 
keertje in de buurt van Nederhemert te gaan 
fietsen. Wij hadden al het idee om ergens een 
ruïneus huis op te bouwen toen we tijdens ons 
fietstochtje dit pand zagen. Er stonden nog 
maar een paar muren overeind, maar dit leek 
ons de perfecte plek. We waren 2 á 3 jaar 
bezig met het opbouwen van ‘De Hoef’ (de 
naam van de boerderij van mevrouw 
Hoogbergen-Blom). Toen het eenmaal klaar 
was wilden we alles weten van de 
geschiedenis van de gebouwen in de buurt en 
van het dorp Nederhemert.’ 

 

v Hoe steekt de geschiedenis van Nederhemert-
Noord in elkaar? 

a ‘Nederhemert-Noord is van oudsher een 
boerendorp. De grond was er erg vruchtbaar 
en dus ging men allerlei gewassen telen. In 
Noord stond vroeger al een kapel die als een 
soort bijkerk diende. De kerk waar iedereen heen ging, de ‘hoofdkerk’, stond namelijk op 
Nederhemert-Zuid. In principe is dat in de tijd van nu precies omgedraaid. De inwoners van Noord 
vonden alleen dat de dominees op Zuid niet ‘zwaar’ genoeg waren en dus gingen ze zich 
afscheiden. Als oplossing kwamen ze bij elkaar om zelf preken van ‘oud-vaders te lezen.  Deze 
waren strenger dan de preken die de dominees op Zuid hielden.’   

De historie van Nederhemert 
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v U bent lid van de ‘Historische Kring Bommelerwaard’ en u schreef meerdere boeken over de 
geschiedenis van Nederhemert. Welke onderwerpen hebt u allemaal behandeld? 

a ‘De boekjes die ik samen met mijn man schreef gaan over de historie van gebouwen die in 
Nederhemert te vinden zijn. Hiervoor gingen we  onderzoeken wie de bewoners van het 
betreffende huis rond het jaar 1650 waren. Behalve de boekjes organiseerden we ook een 
wandeling door Nederhemert-Noord. Tijdens deze wandeling legde ik uit welke historische 
gebouwen er in Nederhemert waren en wat voor functie deze hadden. Bijvoorbeeld: Vlakbij 
Herberg ‘Den Dijk’ was er vroeger een zogenaamde ‘Steenen Camer’. Deze diende als een 
reserve-rechthuis, een soort rechtbank, van Heer van Hemert, de bestuurder van Nederhemert. 
Het ‘echte’ rechthuis stond op Nederhemert-Zuid, maar wanneer deze niet bereikbaar was, was er 
nog het gebouw in Nederhemert-Noord. Zulke verhalen hoor je normaal nooit.’ 

 

v Wat vindt u het meest interessant aan de geschiedenis van Nederhemert-Noord?  

a ‘Wat bekend is, is dat deze streek erg armoedig was. Ik vind het júíst interessant dat de inwoners 
van Nederhemert-Noord toch met hun eigen middelen ploeterden om te kunnen overleven. Alles 
zat in die tijd tegen: de watersnoodramp van 1861 zette de gehele Bommelerwaard onder water 
en er heerste hongersnood door ‘Phytophthora’; een ziekte die ervoor zorgde dat alle aardappelen 
verrotten. Tot overmaat van ramp leed een groot aantal mensen in die tijd ook nog aan ‘kroep’, nu 
bekend als de ziektes ‘difterie’ en ‘tuberculose’. In deze moeilijke omstandigheden probeerden de 
boeren uit Nederhemert zelf de dijken te onderhouden om het water buiten te houden en met de 
variatie in de gewassen trachtten ze de hongersnood tegen te gaan. Ik heb daar bewondering 
voor.’ 

 

v Wat was de rol van Nederhemert 
in de oorlogen?  

a ‘Na de bevrijding van Brabant in 
de herfst van 1944 was onze streek 
een grensgebied. Tijdens de kerst 
werden gedeeltes van Nederhemert-
Noord geëvacueerd. Het kasteel dat 
op Zuid staat, is in januari 1945 
afgebrand: dit werd veroorzaakt door 
een gericht bombardement van de 
Duitsers. Zij hadden namelijk 
vernomen dat de geallieerden het 
kasteel als commandopost gebruikten. 
De geallieerden probeerden vanaf 
deze post de doorgang voor de 
Duitsers te versperren, zodat zij niet 

door konden stoten richting De Ardennen. Nederhemert speelde dus wel degelijk een belangrijke 
rol in de tweede wereldoorlog.’ 

 

v Het is duidelijk dat u ontzettend veel weet over de geschiedenis van Nederhemert, maar hoe bent 
u precies aan deze kennis op het gebied van de historie van dit dorp gekomen? 

a ‘We spraken veel mensen om dingen te weten te komen over de geschiedenis van Nederhemert 
en de specifieke gebouwen. Daarnaast raadpleegden we meerdere archieven. We hebben wel 
veel geluk dat alle archieven en documenten uit het verleden van Nederhemert naar het 
rijksarchief in Arnhem zijn gebracht, anders waren deze allemaal in vlammen opgegaan. Dit zou 
doodzonde zijn geweest want deze streek vraagt echt om geschiedenisonderzoek!’ 

 

 

 

 



 
 
In elke dorpskrant zal er een stukje van de 
school opgenomen worden. Zodat de 
mensen in het dorp op de hoogte blijven 
van het reilen en zeilen van de school. 
 
Momenteel bestaat de school uit 224 kinderen 
en 24 peuters op voorschool Eigen-Wijs. 
Binnen de school hebben we 2 
combinatiegroepen, groep 0/1A en groep 
1B/2B. En daarnaast komen de peuters 4 
morgens in de week naar school.  

Voorschool en VVE: In deze dorpskrant willen 
we iets meer vertellen over de Voorschool. 
Elke peuter tussen 2,5 en 4 jaar is welkom op 
de Voorschool. Een peuter moet minimaal 2 
dagdelen komen en peuters met de VVE-
indicatie moeten minimaal 3 dagdelen komen, 
waaronder in elk geval de woensdag. Een 
VVE-indicatie krijgen de peuters via het 
consultatiebureau. Als ze daar constateren dat 
een peuter een achterstand heeft voor taal of 
sociaal-emotionele vorming, dan kan het een 
indicatie krijgen. Met deze indicatie wordt een 
peuter 3 morgens op de voorschool geplaatst.  
De gemeente betaalt mee aan de opvang van 
peuters met een VVE-indicatie. Daardoor zijn 
de kosten voor een VVE-peuter slechts € 11,- 
per maand op basis van 3 dagdelen. Een 
peuter zonder indicatie betaalt €25,- per 
maand voor 2 dagdelen.  

Op de voorschool wordt gewerkt zoals het ook 
in de kleutergroepen gebeurt, alleen zijn de 
lesmomenten korter. De dag wordt ook 
begonnen met een kort Bijbelverhaal, waarna 
de peuters ook een werkles of taalactiviteit 
hebben. Kinderen met een VVE-indicatie 
worden op die momenten vaak apart geholpen 
en krijgen extra begeleiding van de 
onderwijsassistent.  

Verdere activiteiten binnen de school: Voor 
de komende periode staan er op school ook 
weer een aantal activiteiten in de planning. Op 
21 december hopen we de kerstfeestviering te 
houden met de kinderen in Rehoboth. Dit 

begint om half 10. Alle ouders en 
belangstellenden worden tussen 9 uur en half 
10 in Rehoboth ontvangen met koffie. Om half 
10 start de kerstfeestviering. Deze wordt ook 
via de kerktelefoon uitgezonden, zodat ook 
thuis meegeluisterd kan worden  
www.kerkdienstgemist.nl en kies dan voor 
Nederhemert. Zo kunt u altijd meeluisteren 
thuis.  Ook kunnen de kinderen later op deze 
site het kerstfeest nog een keer beluisteren. 

 
In januari hebben we in de school een 
themaweek over Christen zijn in de 
maatschappij. We hopen dit jaar de 
themaweek in te vullen rond het thema 
“Samen voor elkaar”. Op DV 29 januari 2013 
zal er een ouderavond gehouden worden over 
dit thema. De avond zal zich dan richten op de 
driehoek kerk, gezin en school, samen 
verantwoordelijk voor de opvoeding, samen 
voor elkaar.  
 
Kaartverkoop:  Zoals u misschien wel weet 
worden er op school kaarten verkocht t.b.v. de 
school. Binnenkort hangen deze kaarten in 
rekken in de gang achter de middenruimte, te 
bereiken via de kleuteringang of u loopt door 
de middenruimte. Op dit moment ligt alles nog 
op tafels. Er zijn vele soorten (meer dan 400 
verschillende) voor diverse gelegenheden 
zoals geboorte, jubileum, verjaardag, 
beterschap, belijdenis, doop, rijbewijs enz. Alle 
kaarten zijn uniek want ze worden speciaal 
t.b.v. de school gemaakt door Gerda Kooijman. 
Deze kaarten zijn dus verder nergens te koop, 
en de gehele opbrengst komt ten goede aan 
het onderwijs op school. Elke dag tussen 08.00 
en 16.00 uur kunt u op school terecht om 
kaarten te komen uitzoeken. Er staat een 
geldkistje waar u zelf uw geld in kunt doen. Het 
is dus heel gemakkelijk en wij verkopen ze 
graag! De kaarten kosten €1,- per stuk en voor 
11 stuks betaalt u €10,-  

 

  

Nieuws van basisschool ‘De Wegwijzer’ 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Jan van Wijk bij zijn oude woning in Nederhemert 

 

Jan van Wijk, dominee te Een (Drenthe) 
 

In deze eerste editie van de dorpskrant zien we Jan van Wijk na 25 jaar weer terug. Van Wijk is 
een oud-inwoner van Nederhemert die voor zijn werk naar het verre Noorden is getrokken. Hij 
predikt namelijk sinds februari van dit jaar in drie verschillende gemeenten in Drenthe en 
Groningen. 
 
 U bent geboren en getogen in Nederhemert. Waar woonde u en welke herinneringen hebt u aan de 
tijd dat u hier woonde?  
 ‘Ik woonde ruim 37 jaar in Nederhemert aan de Maasdijk, op nummer 13 (zie foto). In die tijd heb ik 
veel meegemaakt hier. Ik zat vroeger bij de jongelingsvereniging ‘Daniël’ en bij de jongensvereniging 
(knapenvereniging) ‘Ursinus’. De knapenvereniging was opgericht door Ds. Veldjesgraaf en werd 
geleid door Gerrit van de Werken, die nu in Delwijnen woont. Uit die tijd heb ik nog veel leuke 
herinneringen. We gingen bijvoorbeeld met Ursinus een keer naar Wouterswoude om een nachtje te 
logeren bij Ds. Veldjesgraaf die daarheen was gegaan. Jan Oomen (Jan Jiel) reed met de bus van 
Leen van Wijk toen hij plotseling tegen een paaltje aanreed. Hier was Leen toen op zijn zachtst 
gezegd, helemaal niet blij mee!’ 

 
 
 Welke functies hebt u binnen de 
kerkelijke gemeenschap vervuld?  
 ‘Mede door de vorming door Ds. 
Veldjesgraaf, een man die voor mij een 
soort geestelijke vader was, ben ik 
eigenlijk alles geweest in het kerkelijke 
bestuur. Ik was notabel, kerkvoogd, 
diaken, ouderling. Na mijn 
theologiestudie in Utrecht was ik vanaf 
1988 vicaris te Een in Drenthe. Sinds 
februari ben ik bevestigd als predikant 
in het Drentse Een en de Groningse 
dorpen Sebaldeburen en Leek.’ 
 
 Wat is het verschil tussen deze 
plaatsen en Nederhemert?  
 ‘In principe zijn er in Een, 
Sebaldeburen en Leek drie mini-
kerkelijke gemeentes. Het dorp Een is 
680 jaar oud en telt ongeveer 800 

inwoners. Van deze 800 inwoners en 
mensen uit andere dorpen in de 

omgeving zitten er rond de 60 mensen ’s ochtends bij ons in de kerk en zo’n 40 ’s avonds. Het is 
helaas een dorp dat leegloopt, een bekend verschijnsel op het platteland in het Noorden. Veel 
jongeren trekken voor werkgelegenheid en andere voorzieningen naar de grotere plaatsen in de buurt 
zoals Roden en de provinciehoofdstad Assen. Hierdoor heb ik nog geen kinderen kunnen dopen. Dit 
staat in een groot contrast met de situatie op dit moment in Nederhemert, waar juist erg veel kinderen 
geboren en gedoopt worden. ‘  
 
 Hoe ziet u de toekomst voor zich? 
 ‘Ik ben 63 jaar en ik ben met mijn vrouw Emmie gelukkig in Drenthe en Groningen. Wij hebben 
samen vier kinderen: Een dochter van 20 en drie zoons van 21,22 en 24 jaar. Ik ga over 2 jaar met 
emeritaat, bij leven en welzijn. Of ik ooit nog eens terug zou willen naar Nederhemert? Ik heb er heel 
veel mooie en goede herinneringen liggen aan een heleboel aardige mensen. Toch denk ik dat ik niet 
meer in het Nederhemertse klimaat pas, hoewel ik altijd een echte Hèmertse geweest ben.’ 

 

Een oud-dorpsgenoot 
 



Gomarus…meer dan school alleen… 
opleidingen voor vmbo, havo en atheneum 

Met ingang van het nieuwe cursusjaar starten wij naast onze andere opleidingen 
een nieuw onderwijsaanbod, de Beroepenschool. 

 
De Beroepenschool is een school voor leerlingen van vmbo basis en kader waarin we 

aansluiten bij jouw belevingswereld. Je maakt in het eerste leerjaar iedere twee weken 
kennis met een nieuw beroep. Daarnaast krijg je lessen als Nederlands, Engels, gym 
en wiskunde. Twee dagdelen in de week ga je aan de slag met een beroep; je leert zo 
in het eerste jaar achttien beroepen kennen. We laten je zien, voelen en proeven wat 

dit beroep inhoudt. Aan het eind van het eerste jaar maak je een keuze  voor de  
sector die jou het meeste aanspreekt. In de eerste helft van het tweede jaar laten we 
je allerlei beroepen zien die in deze sector passen. Halverwege het tweede jaar ga je 

echt op de afdeling aan de slag met jouw beroep!  
  

Je gaat vooral met je handen aan het werk. Je ervaart bijvoorbeeld wat het is om 
verzorgende, elektromonteur of verkoper van auto’s te zijn. Je komt erachter wat het 

beste bij je past, zodat jij een goede keuze kunt maken.  
  

Maar het belangrijkste is: we gaan aan het werk met dingen die jij leuk vindt!  
 

Maak kennis met onze school op de open avond! 

Kommarus Kijken! 

Hoefslag 11 
4205 NK Gorinchem 
0183-610361 

info@gomarus.nl 
www.gomarus.nl 
@Gomarussg 



 

 
Door de dorpsraad zijn we gevraagd een 
stukje te schrijven voor de dorpskrant. Fijn 
dat er een dorpsraad is om de leefbaarheid 
van het dorp te vergroten. Het is mooi om 
te zien dat deze enthousiaste mensen zich 
belangeloos in willen zetten voor het 
prachtige dorp Nederhemert.  
 
Terug- en vooruitblik 
Ruim een jaar zijn we al weer werkzaam in het  
gezondheidscentrum. Een hele verbetering in 
menig opzicht voor zowel de patiënt als de 
zorgverleners. Allereerst de ruimte; er zijn 
voldoende spreekkamers, wat ten goede komt 
aan de privacy, en er is meer 
parkeergelegenheid.  Dit is ook van groot 
belang met oog op de toekomst.  Inmiddels zijn 
er  per dag ongeveer drie keer zoveel 
patiëntencontacten, dan bij onze overname 
van de praktijk van  dokter Folmer , ruim 14 
jaar geleden.  Deze toename van de 
patiëntenstroom naar de apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk zal zich naar verwachting 
verder voortzetten door de groei van de 
plaatselijke bevolking, de vergrijzing, maar ook 
door het feit, dat veel  dure ziekenhuiszorg in 
de toekomst naar de huisarts verplaatst zal 
worden. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is 
dat de patiënten te maken hebben met  meer 
verschillende assistenten en artsen. Dat is 
wennen voor de patiënt en maakt een goede 
overdracht van informatie aan elkaar van groot 
belang. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor 
de huisartsenpraktijk  om dit nog beter te laten 
verlopen. Daarnaast is het een grote aanwinst, 
dat er zoveel verschillende disciplines 
vertegenwoordigd zijn. Vanaf het begin de 
apotheekhoudende huisarts, de thuiszorg, het 
consultatiebureau, de verloskundige, de 
diëtiste, de fysiotherapeut en de psycholoog.  
Ook kan er drie maal per week bloed worden 
geprikt, Dinsdag en vrijdag door het 
huisartsenlaboratorium en woensdag door het 
laboratorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  

We zijn verheugd om mede te delen, dat er 
inmiddels ook een logopediste aan het 
centrum verbonden is. Daarnaast start 
binnenkort ook de podoposturaal therapeute 
Gerja Bayense. 
 
Lege ruimte  
Verder zijn we nog op zoek naar 
belangstellenden voor de nog niet verbouwde 
ruimten. Een klaslokaal en een deel van de 
gemeenschappelijke ruimte is nog in de 
oorspronkelijke staat. Er zou zo weer les 
gegeven kunnen worden! Het schoolbord 
hangt er zelfs nog! Maar zoals u wellicht 
begrijpt is dat niet onze opzet. De bedoeling is, 
dat dit deel ook voor gezondheidszorg of 
andere maatschappelijke functie gebruikt gaat 
worden. Gesprekken om dit deel van de oude 
school in te vullen lopen nog. Wellicht zijn er 
nog andere hulpverleners die willen aanhaken. 
Zij kunnen contact opnemen met de 
huisartsenpraktijk. 
 
Samenwerking 
Er zijn veel meer mogelijkheden dan het 
gebouw vullen met zorgverleners. Het gaat 
erom dat de kwaliteit van de hulpverlening 
vergroot wordt. Dit kan onder andere bereikt 
worden door samenwerking. Dat is ook wat de 
minister van volksgezondheid wil en stimuleert. 
Zo kunnen  er afspraken gemaakt worden, hoe 
de patiënt het beste geholpen kan worden. 
Een voorbeeld hiervan is een diabeet. De 
praktijkondersteuner zorgt voor educatie, 
leefstijladviezen en het routineonderzoek. De 
apotheekhoudend huisarts geeft supervisie en 
begeleid het medicamenteuze beleid. De 
diëtiste kan helpen om te zorgen voor een 
optimaal eetpatroon. De fysiotherapeut kan 
ondersteuning bieden voor een betere 
regulering van de suiker door een 
beweegprogramma. In dit alles willen wij als 
gezondheidscentrum hoge kwalitatieve zorg 
verlenen wat ten goede komt aan het dorp 
Nederhemert en omgeving. 

 

adres praktijk: 

postcode/plaats: 

telefoonnummer: 

internet: 

Boterbloemstraat 23 

5317 NH Nederhemert 

0418 552452 

www.huisartsvandendool.nl 

Het gezondheidscentrum 
 



 

 

Sfeerfoto’s speeltuin Ormeling 
 


