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Rheko

info nr. 30 14 – 31 maart 2020.
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

Nederland wordt getroffen door het corona virus. Rheko volgt het advies van het kabinet
en het NOC*NSF op.
Zodra er nieuws is zullen wij dit melden op de Website, Facebook en een info laten
verschijnen.
Afgelopen donderdagavond om 18.30 uur ontvingen wij het onderstaande bericht van het KNKV:

Het KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert
het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten
gaan.
Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband
met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met
deze maatregel volgt het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op.
Ook door het KNKV georganiseerde bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen worden tot en met 31
maart afgelast.
De Internationale Korfbal Federatie (IKF) heeft besloten het IKF U19 Open European Korfball
Championship 2020 in Leeuwarden (10-12 april) af te gelasten. Meer informatie vind je op de website
van de IKF

Ander Rhekonieuws.


PUB QUIZ.

Deze gaat niet door. Zodra er een nieuwe datum is zal deze gepubliceerd worden.



Beste leden en ouders,

Op 24 april is de Kroeseboomdag en op 27 april Koningsdag in Rheden.
Op de Kroeseboomdag zal Rheko zich presenteren, dit regel ik, Jos samen met Gerda en we nemen
een aantal junioren mee.
We zitten ook nog in het overleg over d Koningsdag in Rheden.
Helaas kunnen Gerda en ik beiden niet op 27 april, dus we staan op het punt om ons hieruit terug te
trekken.
Vandaar mijn vraag: Wie stelt zich beschikbaar om op 27 april het Rheko-deel van de invulling van
Koningsdag te leiden? Aanmelden bij Gerda of bij mij.

Rheko Info seizoen 2019-2020

1

Het gaat erom een spelvorm voor jong en oud te organiseren met verschillende groottes van korven.
Gerda en ik helpen graag mee met de voorbereiding, maar ik zoek iemand voor 27 april. Ook hierbij
kunnen we junioren vragen voor hulp op de 27e.
Jos van der Burgt
Secretaris Rheko
 Aan alle teams van Rheko:
Vanaf begin april tot en met half juni en vanaf 1 september tot en met half/eind oktober gaan Rheko en
SC Rheden mee doen aan het “schoon belonen” project van de Gemeente Rheden. Rheko gaat de
oneven weken aan de slag. SC Rheden de even weken.
Doel is om de omgeving van het sportpark schoon te houden.
Spullen om de rotzooi op te ruimen, liggen in de berging. En als het goed is, hangt daar een kaart van de
omgeving bij. Dat ga ik nog controleren.
Elk team in het schema gaat in die week aan de slag. Dat mag zijn voor of na een training of op een
andere dag of op zaterdag. Het dient in ieder geval wel te gebeuren. En ik vraag dan ook aan de trainers
om hier op toe te zien. Laat een ieder zijn verantwoordelijkheid nemen. En als iedereen er is, ben je zo
klaar.
Staat een team er niet bij, dan ben je in het najaar aan de beurt.
Week 15 6 april Rheko B1
Week 17 20 april Rheko C1
Week 19 4 mei Rheko 2
Week 21 18 mei Rheko 1
Week 23 1 juni Rheko D1
Week 25 15 juni Rheko 3
Gerda Koch



NL-DOET

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart waren de landelijke NL Doet dagen.
Bij Rheko is zaterdag geklust. Hier was het ook een prima temperatuur voor.
Er is een start gemaakt met het houtwerk van de oude materialenberging. Daarnaast is het nieuwe
scorebod geplaatst. Hierbij enkele foto’s.

Rheko Info seizoen 2019-2020

2

Rheko Info seizoen 2019-2020

3

