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     Rheko    info 20  12 – 19 januari 2022.  

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

  
 
 

Beste leden en ouders, 
 
Voordat er aanstaande vrijdag een nieuwe persconferentie komt mag er sinds afgelopen dinsdag door 
de jeugd tot 18 jaar weer buiten worden getraind. Dit mag tot 20.00 uur ipv tot 17.00 uur zodat het ook 
mogelijk is buiten te gaan trainen. 
Dit gaan we doen bij Rheko. Waarbij de geldende corona regels worden nageleefd. 
 
De E en F teams gaan op de woensdag van 17.30 tot 18.30 uur trainen. 
De C en D teams trainen op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. 
De A en B tams trainen op zaterdag om 14.00 uur. 
 
Bovenstaande is al met de teams gecommuniceerd in de diverse groepsapps. 
 
Woensdag: Het bestuur vergadert online. 
12 - 01  

 

Vrijdag: Oud papier actie!  
14 – 01 Deze vrijdag 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: 
Jens Dekker, Oscar Buno Heslinga, Jolanda Kruithof, Louis Rabeling, Peter Breedveld. 

 
 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 Volgende info 
Het volgende info zal verschijnen zodra de nieuwe aanpassingen voor ons korfballers bekend gemaakt 
zijn door het KNKV/NOCNSF. 
Dit zal begin volgende week zijn. 
 

 Vrijwilligers gezocht voor oud papier actie. 
 

Wij zijn op zoek naar ouders en senioren van Rheko die mee willen helpen met de oud papier actie. 
Rheko haalt 1 keer per maand op vrijdagavond vanaf 18.00 uur met vrachtwagens papier op in Rheden.  
Het ophalen van oud papier levert Rheko een aardig mooi zakcentje op wat niet gemist kan worden. 
Ben je bereid om mee te helpen maar kun je niet iedere maand, dan hou ik daar met de planning 
rekening mee.  
Wil je weten hoe alles in het werk gaat, mail dan. Dan kan je een keer mee helpen.   
Je kunt je opgeven bij Jos van Domburg.  mail: j.vandomburg@hotmail.com of rheko@planet.nl 
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