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Maandag: Vandaag viert Rheko haar 60 ste verjaardag. 
10 – 05  
  Hier willen we samen met de spelende leden bij stilstaan.  

Vanwege corona mogen ouders en niet spelende leden er helaas niet bij zijn. 
Het officiële gedeelte zal worden opgenomen en hier zal een “after movie” van 
 gemaakt worden. Deze wordt volgend weekend gedeeld met alle leden via    
 social media en de website . 
 
Het programma is als volgt: 
Om 18.30 uur start de jeugd van de F tot en met de A met een feesttraining.  
Om 18.55 uur worden de jeu de boulers en de senioren op het veld verwacht.  
 
Om 19.00 uur zal dan het officiële gedeelte beginnen terwijl de feesttraining 
voor iedereen gewoon doorgaat. Helaas zal wethouder Budel niet aanwezig 
zijn, we hebben een videoboodschap van hem ontvangen. 
 
Na het officiële gedeelte is er voor iedereen wat lekkers. 
 
De feesttraining voor de jeugd eindigt om 19.30 uur. 
 
 

Donderdag: Vanwege Hemelvaartsdag wordt er vandaag niet getraind 
13 - 05 
 
 

 Jubileum vlag  
Maandag 10 mei is Rheko jarig: 60 jaar. Iedereen proficiat.  
Wij verzoeken iedereen die een jubileum vlag heeft gekocht om deze maandag op te hangen 
en deze tot en met zondag 16 mei te laten hangen.  
 
Er komen tot 10 mei 2022 nog meer jubileum momenten waarop de vlag mag hangen. Dat 
hoor je dan. 
 

 
 
Namens de jubileumcommissie, 
Marc Koch 
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 Jubileumpuzzeltocht 
Reserveer het weekend van 29/30 mei alvast in je agenda, want dan organiseren we een 
speciale jubileum puzzeltocht door Rheden voor zowel jong als oud.  
Trek er al wandelend of fietsend op uit met je telefoon, op zoek naar QR codes met daarin 
het Rheko logo. Je kunt zelf kiezen of je de puzzeltocht op zaterdag of zondag doet, hoe laat 
je op pad gaat en met wie. Uiteraard wel binnen de coronaregels. 
Verdere details over deze puzzeltocht volgen nog. 
 

 
 
 

 Oude ballen 
Rheko heeft een aantal oude ballen die niet meer geschikt zijn voor korfbal. Je kunt er nog 
wel mee ballen.  We geven deze ballen weg. Wil je een bal meld dat dan aan Marc Koch, 
marc.koch269@gmail.com.   Wie het eerst komt het eerst maalt. 
 

 
 
 

 Walking Korfbal 

Na de start van de kidsclub, staat de volgende activiteit al weer in de startblokken. In samen 
werking met het Oranjefonds en haar partners Oldstar Sport, KNKV en de Gemeente 
Rheden gaan we binnenkort starten met Walking Korfbal. 
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Walking Korfbal is een activiteit voor met name 55+, het kenmerkt zich door een uitgebreide 
warming up met aandacht voor allerlei sport en spel, balans en lenigheidsoefeningen en de 
training wordt afgesloten met een spel walking korfbal (20 min.).  
 
Gezelligheid en plezier staan voor op. 
 
Wil  je meer weten of wil je helpen deze activiteit op te starten (begin september)? Neem dan 
contact op met Henk Peelen tel. 026 8446690 / 06 83701953 of per mail hpeelen@xs4all.nl.  
 
Wij horen graag van jullie. 
Henk en Vincent 
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