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     Rheko    info nr. 14  11 - 17 november 2019.  

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

     
 
 

 
Dinsdag:       De oefenwedstrijd van Rheko 2 gaat niet door.  
12 - 11 
 
Woensdag:    Vandaag gaan we huis aan huis speculaastaarten en chocolade verkopen.       

13 – 11            De D, E en F teams worden om 14.45 uur in de Korf verwacht waarna we om 15.00 uur  

                       gaan starten met de verkoop. Heb je een bolderkar breng die dan mee. Om 17.00 uur  
                       komen jullie terug naar de Korf. Hier is dan drinken en wat lekkers. 
                       De senioren, A en B teams worden om 17.45 uur in de Korf verwacht zodat zij om 18.00  
                       uur op pad kunnen. Om 20.00 uur stopt de verkoop en sluiten we met een drankje af in de  
            Korf. 
  
                       Vandaag is de laatste mogelijkheid om nog een bestelling te plaatsen voor de  
                       sinterklaasactie. Mocht je nog wat willen bestellen stuur dan een mailtje naar  
                       sinterklaasactie@rheko.nl of neem contact op met Henk Schutten. 
 

                       Rheko E2, E3 en F trainen vandaag niet vanwege de sinterklaasactie.                        
 
                       Oefenwedstrijd Oost Arnhem 3 – Rheko 1 aanvang 20.15 uur 
 
Zaterdag:      Vandaag worden de eerste oefenwedstrijden in de Hangmat gespeeld. 
16 – 11           Hieronder het programma, vanwege het wegvallen van Rheko 3 begint de wedstrijd van . 
                       Rheko 2 en 1 eerder. 
 
10.10 – 11.15 uur Rheko-SIOS B2 – Duko B2 olv Eloy Lischer 
11.20 – 12.20 uur Rheko C1 – Animo C1 olv Tim vd Berg 
12.25 – 13.25 uur Rheko B1 – Animo B1 olv Henk Peelen 
13.30 – 14.35 uur Rheko A2 – Animo A2 olv Peter vd Berg 
14.40 – 15.45 uur Rheko A1 – Animo A2 olv Maarten vd Berg 
15.50 – 16.55 uur Rheko 3 – Tiel ’72 5 olv Vincent Koch 
17.05 – 18.10 uur Rheko 2 – Wion 2 olv Dick Ottevanger  
18.20 – 19.25 uur Rheko 1 – Wion 1 olv Hans Bruns 
 
Coaches: spreken jullie zelf met je team af hoe laat je aanwezig bent voor een de wedstrijd. 
Opstellingen zijn bekend. 
 
Zaaldienst wordt nog geregeld. 
 
Na de wedstrijd van Rheko 1 gaat de Korf open 
 

Ander Rhekonieuws. 
 

 Rheko zoekt uitbreiding van het kader. 

mailto:rheko@planet.nl
http://www.rheko.nl/
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 Op de Algemene Ledenvergadering van 25 september is gebleken dat er vacatures zijn in het 
bestuur en commissies. De reden: de zittingstermijn is verstreken, teveel Rheko werk bij 
bepaalde personen, studie of werk.  

Met z'n allen moeten we ervoor zorgen dat de "gaten"  weer opgevuld worden. Een 
werkgroepje is hiermee gestart en naar verwachting kunnen we binnenkort de eerste aanwinst 
melden.  

Hoofddoel is het vinden van een voorzitter en bestuursleden voor de "technische"sector (beheer 
en onderhoud, selectie- en jeugdzaken). 

 Besturen van een club is leuk, zinvol, leerzaam en teamwork. Enkele uurtjes in de week is 
voldoende. Er is een goede organisatie en je werkt met leuke collega's. 

 Dringend verzoek: denk na wat jij voor je club kunt betekenen of kijk in je korfbal of verdere 
netwerk wie we kunnen benaderen.  Dat maakt het voor de werkgroep makkelijker om de 
vacatures in te vullen. 

Geef je suggesties door aan Carla Leeuwenburgh, e-mail alfred.carla@outlook.com. 
Telefoonnummer 06 3099 7502 of aan Anke Dekker, email ankevanschaik@hotmail.com. 
Telefoonnummer 06 2340 0614. 

 

 TRAININGSSCHEMA zaal. 
Hierbij het trainingsschema voor in de zaal. De eerst zaaltraining is op dinsdag 5 november. 

 
  dinsdag woensdag donderdag 

RHEDEN 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

17:30 - 18:00             F1 - E2 - E3     E1     

18:00 - 18:30 D1 C1 - B2 F1 -E2 - E3     D1 E1 C1 

18:30 - 19:00 D1 C1 - B2             D1 C1 

19:00 - 19:30 B1 R3             B1 B2 

19:30 - 20:00 B1 R3             B1 B2 

20:00 - 20:30 A1 A2              A1 A2  

20:30 - 21:00 A1 A2              A1 A2  

21:00 - 21:30 R1 R2             R1 R2 

21:30 - 22:00 R1 R2             R1 R2 

22:00 - 22:30 R1 R2             R1 R2 

  
B2 gaat om de week naar Velp (di) en de andere week SIOS bij ons (don) 
       

De midwekers trainen op 12 november van 20.30 tot 21.30 uur in de Dumpel in Velp 
 

 Sinterklaasfeest voor Fjes en E3 

 
Op vrijdag 29 november van 17.00 tot 19.00 uur geven we een feest voor Sinterklaas in De Korf 
 
Maar een feest is natuurlijk niet compleet zonder gasten. Daarom nodigen we alle kinderen van de  
Rheko F-teams en de E3 (en hun broertjes en zusjes tot en met groep 4 van de basisschool)  
uit om ons te helpen er een onvergetelijke feest van te maken! 
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Jullie zijn welkom van 17.00 tot 19.00 uur. 
De kosten zijn €6,- per kind. Dit is inclusief eten. 
Opgeven kan t/m 19 november via recreatiecommissie@rheko.nl  onder  
vermelding van naam, leeftijd, team en mobiel telefoonnummer. 
 
Let op: je krijgt van de recreatiecommissie altijd een bevestiging, als  
je mailtje in goed orde is ontvangen. 
 
 

 De Clubheld van het Jaar verkiezing is weer van start gegaan! 
 
Heb jij al gestemd?? 
 

 
 

Door iemand binnen Rheko zijn hiervoor Anke van Duren en José Schutten 
genomineerd. 
Vanaf 28 oktober kun je stemmen op hen, ga hiervoor naar  
clubheldvanhetjaar.nl.  Daarna kies je bij plaatsnaam club de plaats Rheden.  
De Clubheld van het Jaar wint een feest voor de hele club! Ga dus stemmen, 
een feestje voor de hele club is niet gek. 
 

 
 
 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('recreatiecommissie@rheko.nl');
http://ims.ad.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UYcsVZDNQQxNXAkWL2UTC1u2j_HuuFtVo856mxsA5Ib95r9JjMOVMNq40Y85TlMQ3lQsXWL3R24an3T9CR4pNQfyVti8c
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