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     Rheko    info 1 19 juli – 14 augustus 2022.  

                                                      e-mail adres Rheko:  rheko@planet.nl  
     website :  http://www.rheko.nl 
 

  
 
 

 

 Van het bestuur 
Het is seizoen is voorbij. Het feestweekeinde waarin we stilstonden bij ons 60 (61) jarig bestaan werd 
mede door het prachtige weer een succes. De receptie voor genodigden op vrijdagavond met een 
toespraak van wethouder ter Hoeven en een serenade van  March en Showband Rheden was een 
mooie start. Op de zaterdag, vanaf 11 uur werd het gezellig op het Rheko terrein met de komst van vele 
oud-leden. De vele foto’s werden goed bekeken. Velen probeerden of het nog lukte om die bal door dat 
mandje te krijgen. Ook de jeu de boules, kidsclub en waking korfbal gaven een demonstratie. 
Na een gezellige bbq verzorgd door Ons Huis kon er nog gedanst worden op de muziek van Ron 
Boenders en Dick van Rumpt. Daarnaast bleef het terras vanwege het mooie weer lang gevuld om oude 
herinneringen op te halen. Wij willen alle Rhekovrijwilligers bedanken die ervoor gezorgd hebben dat het 
een mooi weekeinde werd. Daarnaast dank aan de EHBO en de 6 leden van de Heiknuuters die op de 
zaterdagavond bardienst draaiden zodat elk Rhekolid kon feesten. Verder op dit info nog een reactie van 
de jubileum commissie 
 

 Van de sponsorcommissie,  
Rheko is blij te vermelden dat we met Wim Diesveld van DDJ accountants en Arjan Terlouw van IMove 

consultancy een meerjarige samenwerking zijn aan gegaan als nieuwe hoofdsponsor. En dat zij onze 
vereniging willen steunen met sponsorschap en betrokkenheid. 

 
Op de foto: Eloy Lischer aanvoerder Rheko 1, Wim Diesveld DDJ accountants, Arjan Terlouw IMOVE 
consultancy en Tim Terlouw aanvoerder Rheko 2 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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 Oud papier actie!  
Op vrijdag 12 augustus is er weer OPA. Wil iedereen ervoor zorgen dat de papiercontainer of dozen 
papier goed vastgebonden ( niet te zwaar) om 18:00 uur aan de weg staat.  
Rheko wijk globaal tussen de Oranjeweg(oneven nummers) en de IJsselsingel, Brinkweg en de 
Roggeweg.  
  
De volgende helpers zijn deze keer aan de beurt: 
Oscar Buno Heslinga, Geert Venema, Jos van Domburg, Johannes van der Weij, Jens Dekker 
 

 Spoedig gezocht: Trekker nevenactiviteiten 
Er zijn verschillende vrijwilligers die uitvoerende taken namens de recreatiecommissie willen uitvoeren, 
maar we zijn dringend op zoek naar een kartrekker met als taak: 

- Jaarplanning nevenactiviteiten maken  
- Taken jaarplanning verdelen onder groep vrijwilligers  
- Coördinerende rol en contact met verschillende andere commissies zoals PR en 

kantinecommissie.  
Betreft de planning, denk aan activiteiten als discoavonden, filmavond, bingoavond en jeugdkamp.  
Interesse, neem contact op met Willem Kruithof via kruithofw@yahoo.com.  
 
 

 Nieuws van jeugdcommissie en trainerszaken 
Vanuit de Jeugdcommissie en Trainerszaken( Gertilde en Tim Terlouw) zijn we blij dat we toch weer 
enthousiaste mensen bereid hebben kunnen vinden om komend jaar de jeugdploegen te trainen en te 
coachen. 
 
Hierbij de trainersindeling: 

 
De trainers zullen ervoor zorgen dat een ouder app gemaakt wordt. 
 
Helaas heeft Jetske aangegeven dat zij stopt met het wedstrijd secretariaat voor de A-B-C jeugd. Jetske 
heeft dit afgelopen jaren allemaal prima geregeld en willen haar dan ook bedanken voor alle inzet en 
energie.  
Voor het nieuwe seizoen zoeken wij dus een nieuw iemand die deze taak over kan nemen. Mocht je 
hiervoor interesse of willen weten wat ea inhoudt kun je contact opnemen met Anke van Duren 06-
17506726. 
 
Jeugdcommissie - Trainerszaken Rheko 
 

 Kidsclub een succes! 
Alweer ruim een jaar bestaat de kidsclub bij Rheko. Elke zaterdag ochtend worden er van 10 tot 11 
activiteiten aangeboden aan de jongste leden van Rheko. Elke zaterdag ochtend is dat weer genieten! 
 

mailto:kruithofw@yahoo.com
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Het idee om een kidsclub te starten begon bij de zoektocht binnen Rheden naar peuter/kleuter gym. Dit 
was er niet, tenminste niet op een moment waarop wij konden. Dus dan start je zelf zoiets. Na de 
bekendmaking van de start van de kidsclub kwamen we er snel achter dat er meerdere ouders zoals wij 
rondlopen, wat in het kort betekent: heel veel aanmeldingen. Ook de reacties van zowel de kinderen als 
ouders gaven en geven energie en voldoening. Er werden begeleiders gezocht binnen onze club en 
gelukkig ook gevonden. Een hele grote enthousiaste groep begeleiders staat vanaf dat moment elke 
zaterdagochtend kleine groepjes kinderen te begeleiden. Zonder deze mensen geen kidsclub! Dus heel 
veel dank daarvoor!! 
 
Tijdens de start van de kidsclub werd er een sponsor overeenkomst gemaakt met het Toverbos, een 
kinderopvang organisatie in Rheden, waardoor wij de aanschaf van verschillende spelmaterialen konden 
realiseren. Heel fijn en cruciaal want zo konden wij onze activiteiten aanpassen aan zowel peuters als 
kleuters.  
 
Na een paar trainingen zien we dat de kinderen het meeste uit de activiteitenhalen wanneer zij in kleine 
groepjes worden begeleid en samen met de begeleiders de verschillende spellen en activiteiten spelen. 
De kinderen voelen zich veilig en krijgen zo voldoende aandacht en uitdaging om fysiek en mentaal 
sprongetjes maken (letter en figuurlijk). Voor de ouders staat er koffie en thee klaar en zij kunnen vanaf 
het terras (of vanaf de tribune in de zaal) ontspannen aan hun weekend beginnen. De waardering van 
ouders hiervoor blijkt niet alleen uit de complimenten die we krijgen maar ook van een 2tal sponseringen 
die we via en van ouders hebben gekregen.  
 
Via Veluwezoom Verkerk, een bouwbedrijf uit het midden en oosten van ons land, krijgen we een 
korfbalpaal gesponsord waarop maar liefst 4 korven in verschillende richtingen en op verschillende 
hoogtes geplaatst kunnen worden. Een verrijking voor onze vaste activiteit, korfbal.  
 
Van De Haardt, een bedrijf dat veiligheidssystemen en tijd en positie hardware aanbiedt voor go-karten, 
krijgen we ge-wel-dig multifunctioneel spelmateriaal gesponsord. Hiermee is onze hindernisbaan, het 
favoriete vaste onderdeel van menig kind, nog uitdagender en elke zaterdag weer anders.  
 
Aan het einde van dit seizoen nemen de oudste kinderen afscheid, het is tot 6 jaar. Het doet ons goed 
om te zien dat veel van deze kinderen zijn doorgestroomd naar de Fjes. Zij gaan aankomend seizoen 
echt korfballen. Wij nemen voorlopig nog geen afscheid en zullen ook aankomend seizoen weer elke 
zaterdag paraat staan de jongste leden van Rheko op sportief gebied uit te dagen! Wij willen alle 
kinderen, ouders en sponsors nogmaals van harte bedanken en we zien jullie volgend jaar graag weer 
tijdens de kidsclub!  
 
Fijne vakantie! 
 
Groet Onno, Gerda en Rogier 
Ps er is op www.rheko.nl meer informatie te vinden over de kidsclub! 
 

 Start trainingen  
De trainingen beginnen na de zomer weer als volgt:  
16 - 08 start training selectie  
23 - 08 start training A1 
30 - 08 start training overige jeugdteams 
 
Zodra het trainingsschema inclusief indelingen van de trainers bekend is, wordt dit via het info 
gepubliceerd.  
Met de start van het seizoen, vragen we wederom als team/groep ouders om een teamouder aan te 
dragen.  
 
Rol teamouder: 

https://www.hettoverbos.nl/
https://www.veluwezoomverkerk.nl/
https://www.de-haardt.com/
http://www.rheko.nl/
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 Is regelmatig aanwezig tijdens de training en wedstrijden  

 Aanspreekpunt/verbinder tussen ouders en trainers  

 Verzorgt minstens tweemaal per jaar een uitje/gezellige bijeenkomst  

 Stimuleert het team om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten  

 Verantwoordelijk voor:  
o Het vervoer bij uitwedstrijden (schema maken, wie wanneer rijd)  
o Het wassen van de shirts (schema maken, wie wanneer de shirts wast)  
o Invullen van de bardienst als jouw team aan de beurt is 

 
 

 Oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen 
Zaterdag 27 augustus, oefenwedstrijden: 
14.00 uur  DWS 2 – Rheko 2 
15.30 uur  DWS 1 – Rheko 1 

 
Zaterdag 3 september,  

 3 kamp bij NOVA  
 Rheko D en E gaan naar Devinco toe. 

 
 
 
 
Aan alle (oud) leden van Rheko, 
 
Betreft: 60 jarig jubileum 
 
Rheden, juli  2022 
 

 
 
Beste (oud) leden, 
 

Wat hebben we een geweldig jubileum achter de rug! 

Het 60 jarig bestaan konden we door corona niet vieren, maar de vreugde van het elkaar op 1 en 2 juli 

weer zien, het eten en drinken, het (mis) schieten op de korf en het feest aan het eind van de dag, was 

er niet minder om. De jubileumcommissie heeft in goede samenwerking met het bestuur van Rheko het 

organiseren zien uitmonden in een dag vol tevreden mensen. Dat we geweldig weer hadden was 

natuurlijk ook mooi meegenomen. 

Na de corona-jaren is er een inhaalslag ontstaan van vakantie, jubilea, reünies en feesten, waardoor 

diverse oud leden niet in de gelegenheid waren om te komen. Dat is jammer. Desondanks waren er 

meer dan honderd reünisten wél aanwezig waaronder onze eerste hoofdtrainer Joop Ouwerkerk (91). 

Tezamen met een aantal oud leden (zes daarvan waren ook bij de oprichtingsvergadering aanwezig) zie 

je hem op onderstaande foto. 
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                                Staand v.l.n.r. Rein Jansen, Wies Welmers, Henk Westerink, Willy Bennink, Arie Koenhen,                                    
                                Johan Meurs, Henk Dolman, Wim Scholten, Henk de Jong, Henk Welmers 
                                Zittend v.l.n.r. Gert Helsloot, Janny Helsloot, Joop Ouwerkerk en Marianne Snellenburg 

 

In de loop van de middag konden de reünisten zich van hun sportieve kant laten zien. Men kon meedoen 

met een potje Jeu de boules maar ook met een partijtje korfschieten. Daarin bleken sterren van vroeger 

veel moeite te hebben om een doelpunt te scoren. De korf (inmiddels een plastic mand) hing niet meer 

naar voren zoals we vroeger gewend waren. 

Terwijl veel reünisten aan het eind van de middag huiswaarts keerden, stroomde een nieuwe groep 

Rheko leden binnen. Het waren de deelnemers aan de barbecue en de feestavond die tot middernacht 

in de buitenlucht kon plaatsvinden. 
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Moeten we nu tot 70 of 75 jaar wachten op de volgende reünie? Velen vinden van niet. Daarom stelt de 

jubileumcommissie voor om ook 65 jaar Rheko te vieren en mogelijk kunnen teamgenoten van vroeger 

tussentijds op eigen initiatief in klein verband ook al bij elkaar komen. 

De oprichters van 10 mei 1961 hebben iets groots tot stand gebracht, genaamd  R H E K O 

Hartelijke groet,  de  jubileumcommissie,  

Ien van den Bergh, Tjalling de Boer, José Enkhof, Annemarie Kraaijeveld, Marc Koch, Johan Meurs,  
Henk Peelen en Henk Welmers 

 

 
Voor meer foto’s van het jubileum kun je kijken op Facebook.  
Ook op de website van Rheko verschijnt binnenkort een uitgebreide fotoreportage. 
 
 


