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     Rheko    info 44  29 juni – 4 juli 2022.  

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

  
 
 

 
Donderdag: Competitiewedstrijd Rheko C1 – Mélynas C1. Aanvang 19.15 uur, aanwezig om 18.30  
30  - 06 uur. Opstelling is bekend. Coaches: Tim en Devi. Scheidsrechter Job Langestraat 
 

 
Vrijdag:  Receptie in de Korf voor genodigden van 19.00  tot 20.30 uur 
01 – 07 Bardienst: 18.30 – 21.00 uur: Carla, Joke en Jens 
 
Zaterdag: Feest bij Rheko ter ere van ons 60 jarig jubileum  
02  - 07 

  PROGRAMMA RHEKO 60 JARIG JUBILEUM 
 
 
11.30 – 14.00 uur Grote reünie in en rondom het clubgebouw aan de IJsselsingel 19 te Rheden. 

Omdat wij allen wat ouder zijn geworden en daardoor mogelijk niet meer herkend, 
krijgt iedereen bij aankomst een sticker waar hij/zij zijn/haar naam op kan 
schrijven. 
Er zullen oude foto’s getoond worden en er zullen groepsfoto’s gemaakt worden. 
Vanaf 12.30 uur is een lunch voor degenen die zich aangemeld hebben. 

 
 Naast het gezellig samen zijn en het ontmoeten  van andere oudleden zijn er 

gedurende de middag ook nog onderstaande activiteiten. 
 
14.30 – 15.00 uur De kidsclub van Rheko en de Jeu de boulers van Rheko spelen hun spel. 
 
15.00 – 16.00 uur Korfschieten. Op het kunstgrasveld van Rheko staan voldoende korven opgesteld 

om samen en tegen elkaar de bal nog een keer door het mandje te gooien. 
 
16.00 – 16.30 uur Demonstratie van Walking Korfball. Misschien wil je hier ook aan meedoen? 
 
17.30 – 19.30 uur Barbecue voor degenen die zich hebben aangemeld  
 
20.00 – 23.30 uur Feestavond met dj’s 
 
Vanaf 11.30 tot 00.00 uur zijn ook alle Rhekoleden en ouders van harte welkom.  
 
Er staat een tent met een bar zodat men daar ook even rustig kan bijpraten met (oud) leden. 
 
Vanaf 11.30 uur zal er voor de jongste jeugd een springkussen zijn en zijn er 5  gazonspelen klaargezet. 
 
Van 15.00 tot 16.30 uur is er ook de mogelijkheid om te laser kleiduif schieten onder begeleiding van 
Veluwe Actief Oversteegen 
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POLSBANDJES EN NAAMSTICKERS UITGIFTE 

Tijd Wie van jubileumcie Wie vanuit Rheko 

11.30 – 14.00 uur 
Annemarie Harry 

14.00 – 15.30 uur 
Marc José 

15.30 – 17.00 uur 
Henk W Gerda 

17.00 – 18.30 uur 
?? ?? 

 
 
Omroeper tijdens het middagprogramma: Paula Jurriens 
 
 
Voor deze dag is onderstaande barrooster gemaakt: 
 

  bardienst kantine bardienst tent muntverkoop 

11.00 - 13.00 uur Anouk en Florence ?? en ?? Bart en ?? 

13.00 - 15.30 uur Sanne en Nick Jesse en Tamara Sander en Julia 

15.30 - 18.00 uur Sanne en Susanne Marjolein en Carlijn Femke en Anke 

18.00 - 20.00 uur Aly, Henk en ?? Eloy en Kirsten Jos en ?? 

20.00 - 00 00 uur carnaval carnaval carnaval 

 
Leden van Carnavalsvereniging De Heiknüüters komen vanaf 20.00 uur bardienst draaien zodat elk 

Rhekolid feest kan vieren. 
 
Vanaf 14.00 uur zal er EHBO aanwezig zijn. 
 
Om het barpersoneel te ontlasten zal er de gehele dag met muntjes betaald gaan worden. 
 
Zoals je kunt zien zijn er nog enkele ?? in het barrooster. Ben jij in de gelegenheid om een lege 
plek op te vullen stuur dan een mailtje of appje naar Anouk Venema, Anouk_venma@hotmail.com 
of 06-52416075. 
 
Daarnaast zijn we nog op zoek naar 3 personen, leden of ouders die het leuk vinden om te helpen 
bij het barbecueën. Ook hiervoor aanmelden bij Anouk. 
 
Er is voor iedereen wat de doen bij Rheko op deze dag, je bent van harte welkom. 
 
 

 

 Ander Rhekonieuws. 
 

 GEZOCHT: helpers OPA-actie vrijdag 12 augustus 
  
Wie van de leden, of ouders van leden, zou ons op vrijdag 12 augustus om 18.00 uur eenmalig willen 
helpen bij het ophalen van het oud papier? 
Ivm de vakantieperiode komen we helpers tekort, we hebben nog zeker 2 helpers nodig. 
Indien je kunt/ wilt helpen hoor ik het graag via j.vandomburg@hotmail.com 
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 Start trainingen nieuwe seizoen 
 
De trainingen beginnen na de zomer weer als volgt:  
16-8 start training selectie  
23-8 start training A1 
30-8 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: 

 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 

 
 
 

 NK C-jeugd bij Rheko 
 

Afgelopen zaterdag streden de 8 kampioen van de C 1ste klasse om de titel kampioen van Nederland. 
Dit werd ondanks een korte voorbereidingstijd een zeer geslaagde dag voor Rheko. 
Dit mede door de inzet van een groot aantal Rhekoleden. Een extra compliment voor het barpersoneel, 
zij moesten hard werken. Er is die dag voor 1100 euro verkocht via pinbetalingen.  
Ik, José wil daarom een ieder bedanken die deze dag tot een groot succes heeft gemaakt voor Rheko. 
Van opbouwers, opruimers, barpersoneel, wedstrijdleiding en schoonmakers. En niet te vergeten de 
mensen van de EHBO ende sporthalbeheerders. 
We ontvingen meerdere complimenten van de 8 gastverenigingen. 

 


