


Van achter de bestuurstafel
Wisseling van de wacht

Met ingang van 28 maart jongstleden zijn tijdens de algemene ledenvergadering van de VDR vijf 
nieuwe bestuursleden toegetreden en heb ik de voorzittershamer van de VDR overgenomen van 
Twan. Ik heb deze functie aanvaard omdat ik, maar ook de overige leden van het bestuur, van 
mening ben dat we de nieuwe weg welke wij al een tijd geleden ingeslagen zijn voort willen zetten. 
 

In de afgelopen maanden hebben wij als “nieuw” bestuur geconstateerd dat er op diverse vlakken 
behoefte is vernieuwing en verbetering van de communicatie binnen de VDR.

Met die insteek in ons achterhoofd hebben we gezamenlijk de handschoen opgepakt en zijn met 
enthousiasme overgegaan tot verschillende acties, waaronder:
- Verbeteren van de communicatie tussen de verschillende commissies en het bestuur van  
 de VDR. Dit hebben we vormgegeven door aan elke commissie een vast bestuurslid 
 te koppelen welke ondersteuning kan bieden bij het organiseren van alle verschillende   
 activiteiten.
- We gaan dit jaar weer net als vroeger een kennismakingsmiddag organiseren, waar 
 alle initiatieven bij alle verenigingen, welke binnen het dorp plaatsvinden, maar ook   
 persoonlijke initiatieven de ruimte krijgen om zich te presenteren aan alle huidige maar ook  
 de vele nieuwe bewoners in ons dorp. 
- We hebben gemerkt dat de samenwerking tussen de verschillende stichtingen en   
 verenigingen beter kan en gaan op korte termijn gesprekken organiseren met als doel   
 samenwerking door vertrouwen en zonder wantrouwen.

Naast deze drie hoofdpunten lopen er nog andere plannen welke we de aankomende tijd willen 
oppakken. 
We zijn  ook benieuwd welke wensen en/of verbeteringen er bij de leden leeft. 
Daarom nodigen wij u dan ook bij deze uit om verbetervoorstellen naar ons toe mailen 
( voorzitter.vdr@rhenoy.info ) of anders in de brievenbus te stoppen
 

Wat is er afgelopen periode allemaal gebeurd in ons dorp?

De opening van het nieuwe speelseizoen in de vernieuwde speeltuin
Op zondag 27 maart is het nieuwe speelseizoen formeel van start gegaan in onze mooie nieuwe 
speeltuin. Verderop in deze editie staan we hier nog verder bij stil, maar grote dank voor de inzet 
van alle vrijwilligers die deze opening mogelijk hebben gemaakt.
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De redactie van Dorpskrant De Klepperman wenst u veel leesplezier!

Redactie: Lies Westbroek
           Robin Groenendijk
        Jelle van Soelen

ALV
Op maandag 28 maart is er na drie jaar eindelijk weer een algemene ledenvergadering gehouden, 
tijdens deze vergadering hebben we niet alleen afscheid genomen van Hannie en Twan, maar ook 
zijn de nieuwe bestuursleden beëdigd. Er was een mooie opkomst van leden, maar het zou mooi 
zijn als we bij de aankomende meer leden mogen verwelkomen op deze bijieenkomst.

Koningsdagontbijt
Op woensdag 27 april heeft er eindelijk weer een Koningsdaglunch plaatsgevonden, maar dan 
in een nieuwe vorm en ook op een andere locatie. Gezien de nog steeds aanwezige Corona 
besmettingen was de organisatie van mening om deze dag naar buiten te verplaatsen.
Vandaar dat deze keer  gekozen is om rond de schapenwei aan de Dorpsstraat een kleedjesmarkt 
en diverse eet en drinkgelegenheden te organiseren en voorafgaande een geweldige speurtocht 
voor de kinderen.  

Wat staat er de aankomende tijd op stapel 
Vanuit de verschillende hoeken, ook buiten de VDR, ontvangen wij berichten dat nu de Covid 
beperkingen vervallen zijn, iedereen bezig is om diverse plannen uit te werken, zoals bijvoorbeeld 
Running Diner, de 11 Dorpentocht, Muziek langs de Linge en Family and Food Festival.
Er staan dus vele leuke activiteiten op stapel. We hopen dat 2022 een bijzonder gezellig en positief 
jaar zal worden.

Ik wens jullie heel veel leesplezier in deze editie van de Klepperman.
En een warme groet.

Ron van Ree
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy.



Bestuur V.D.R.
Voorzitter/CCRH Ron van Ree   Lingedijk 70   06-52050521
Secretaris  Geert Westerlaken  Hooge Veld 26  06-13375479 
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Lid   Susan Groenendijk  Haarakker 20   06-52447664
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Samen kunnen we meer, doet u mee?
Met meer leden kunnen we nog mooiere dingen voor ons dorp en haar inwoners doen. 
Op dit moment zijn 669 inwoners -van jong tot oud- lid van de VDR. De bestuursleden roepen 
iedereen die nog geen lid is op om óók mee te doen:
samen kunnen we dan alle bestaande activiteiten zoals met Koningsdag, het Timmerdorp, de 
Sinterklaas intocht nóg beter tot z’n recht laten komen.
Wellicht kunnen we zelfs nieuwe initiatieven gaan organiseren. 

Wordt u ook lid?  
Dat kan via makkelijk en veilig via rhenoy.info/word-nu-lid/

Wat doen we zoal?
Activiteiten zijn de Nieuwjaarsbijeenkomst, deelname aan NL Doet, het Koningsdagontbijt, 
de Bingo’s, het 11 Dorpenspelteam, het Timmerdorp, Burendag, het Dorpsfeest en de 
Sinterklaasbijeenkomst. 
Daarnaast zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten van Kaart- en Sjoelclub en van april tot oktober op 
vrijdag Jeu de Boules avonden. De VDR beheert de speeltuin ‘De Speelberg’ bij het dorpshuis en 
de Speelplek op het pleintje bij de Haarakker. 
De VDR draagt zorg voor de uitgave van De Klepperman en onderhoudt de dorpswebsite. Voor 
het regulier overleg met de gemeente is er de VDR Communicatie Commissie Rhenoy die is 
samengesteld uit inwoners verspreid over het dorp. 

En ...vergeet de overheerlijke oliebollen niet!

ACTIVITEITEN AGENDA
     
Sjoelclub t’Poortje   Maandag 9 mei
     Maandag 23 mei
     Maandag 13 juni            
     
Open eettafel    Maandag 30 mei

Jeu de Boules    Vrijdag  13 mei
     Vrijdag  27 mei
     Vrijdag  10 juni
     Vrijdag  24 juni
     Vrijdag  8 juli
     Vrijdag  15 juli

Betuwse 11 dorpen tocht  Zaterdag 28 mei

Dikke banden race   Zaterdag 28 mei

Running Diner    Zaterdag 11 juni 

Muziek aan de Linge   Zaterdag 9 juli   







Wat speelt er in de speeltuin?
De speeltuincommissie is trots op twee activiteiten die de afgelopen tijd hebben plaats gevonden; 
de deelname aan NL doet waarin veel werk is verzet samen met vrijwilligers en de gezellige opening 
van het speelseizoen op 27 maart.

Tijdens NL doet hebben diverse speeltoestellen een opfrisbeurt gehad, de schommel is van 
rood naar groen geschilderd, het snoeiwerk langs de trap van de glijbaan is aangepakt en er zijn 
loopplankjes op de hellingen van de kabelbaan gemonteerd. De loopplankjes zijn bevestigd zodat de 
kinderen meer grip hebben bij het op en af lopen van de kabelbaan.

Het nieuwe speelseizoen hebben we ingeluid met leuke spelletjes, er werd geschminkt en er was 
voor een hapje en een drankje gezorgd. De opkomst was hoog, de zon was volop aanwezig en de 
sfeer was goed!

Impressie van NL Doet



Impressie van opening speelseizoen



Muziek aan de Linge 2022
9 juli 2022 aanvang 12:00 uur

Locatie: Lingedijk 70 Rhenoy
Toegang is gratis, maar een donatie is meer dan welkom

Na de succesvolle try-out van vorig 
jaar, pakken we dit dubbel zo groot uit.

Mell & Vintage Future

Spelregels: 
- Zelf je picknickkleedje, eten en drinken meenemen.
- Wees op tijd, want vol is vol.

Sunny Swing
Dit jaar is er niet één 
maar hebben we twee 
bands die de line-up 
vormen voor de 2e editie 
van Muziek aan de Linge.

Wij nodigen dan ook een 
ieder uit om op deze 
heerlijke relax middag 
onder het genot van 
geweldige muziek in een 
schitterende omgeving 
langs de Linge heerlijk te 
komen genieten en chillen.

Ook nu kan je net als 
vorig jaar ook met je eigen 
boot komen en aanleggen 
langs de wal.



Notulen overleg Gemeente West Betuwe / Communicatie 
Commissie Rhenoy
d.d. 14 maart 2022, aanvang 20.00 uur – online vergadering via Teams

Aanwezig: de heer Ed Goossens (wethouder), mevrouw Ria van Esterik-de Wit (gebiedsmakelaar), 
de heer Ron van Ree (voorzitter CCRh), mevrouw Pia van Orden (secretaris CCRh), de heer Patrick 
van Leeuwen (lid CCRh), de heer Kees Froeling (lid CCRh), de heer Remco van Hensbergen (lid 
CCRh), de heer Jack Bloem (lid CCRh) en mevrouw Karin Verzijden (lid CCRh).

NOTULEN / ACTIEPUNTEN VERGADERING 6 DECEMBER 2021
Extra lantaarnpaal en parkeerplaatsen Bloeiende Betuwe
Deze zitten in de planning van de gemeente en wordt opgenomen in de werkgroep 
verkeersveiligheid.

Aanleg glasvezel
Op de site ubrivierenland.nl is de planning te volgen.
De eerste huisaansluitingen worden nu gerealiseerd. Dijkwoningen staan niet eerder dan het najaar 
van 2022 op de planning. Ed zal de exacte planning voor Rhenoy nagaan.
Ed verzoekt om foto’s van slecht straatwerk na aanleg van de glasvezel.

Klachten rondom botenverhuur Rust Wat
Er	zijn	geen	officiële	klachten	bij	de	gemeente	bekend.	De	exploitatievergunning	is	in	orde.
Er loopt evenwel een handhavingstraject bij de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland) over het 
afmeren van boten.
Ron uit zorgen over mogelijke overlast in het komende toeristische seizoen. Ron en Ed zullen met de 
betreffende	ondernemer	contact	opnemen	dit	voorjaar.

AGENDAPUNTEN
Ondergrondse container incontinentiemateriaal
De frequentie van lediging is onbekend. Ria meldt dat navraag kan worden gedaan bij Otto de Nobel.

Verwijderen openbare vuilnisbakken
In verband met bezuinigingen door de gemeente zullen in totaal 80 bakken verdwijnen. In Rhenoy 
betreft dit twee bakken; naast de bushalte en één aan de Brink. De vuilnisbak nabij Route 88 mag 
wel blijven.
Ron dringt aan op inspraak vanuit het dorp en zal Ria een lijstje sturen met plekken waar een 
openbare vuilnisbak extra gewenst is. De beleidsmedewerker “groen” is hier eindverantwoordelijk 
voor.

Snoeibeleid leilindes Dorpsstraat
Eerder werden de leilindes handmatig gesnoeid. In het vorige najaar werden de oude leilindes 
handmatig gesnoeid en het overige deel machinaal. Er is veel snoeiafval blijven liggen en het 
snoeiwerk oogt rigoureus. Ria zal de kwaliteit van de uitbestede dienst controleren. Wordt ook 
meegenomen in de verkeersschouw van 30 maart a.s.

Renovatie N327 / plan openstellen Parallelweg Leerdam-Geldermalsen voor alle 
gemotoriseerd verkeer
De gemeente heeft met een brief bij de Provincie erop aangedrongen om niet tot de volledige 
openstelling over te gaan. De Provincie heeft tot nu toe geen schriftelijke reactie gegeven, maar 
wel mondeling laten weten niet blij te zijn met het standpunt van de gemeente en niet te willen 
heroverwegen.



(Portefeuillehouder bij provincie: Helga Witjes).
Ed wacht nog op een schriftelijk antwoord en wil daarna bestuurlijk overleg. Hij oppert het idee tot 
het starten van een petitie met medewerking van de school en andere dorpen (o.a. Gellicum, Rumpt, 
Deil, Enspijk) die liggen aan de N327.
Ria zal gebiedsmakelaar en collega Barry Ganzeman vragen welke acties lopen in Rumpt, Deil en 
Enspijk.

In aanvulling op dit onderwerp meldt Ron dat de verkeerswerkgroep, in overleg met de Bloeiende 
Betuwe, tracht om extra bebording te krijgen met doel autorijdende ouders te vragen om tegen de 
richting	in	te	rijden,	ofwel	de	fietsende	kinderen	tegemoet	te	rijden.	Daarnaast	volgt	een	campagne	
om naburige loonbedrijven ertoe te bewegen de Parallelweg te mijden rond de tijden van het brengen 
en halen van de kinderen.

Status herontwikkeling Lof (de Einder)
Ed vertelt dat er recent een principeverzoek is ingediend voor de bouw van zorgappartementen. Het 
Sociaal Domein is betrokken.
De projectontwikkelaar is niet de eigenaar van het pand. De zorgpartij is Ed onbekend.
Ed weet niet of de zorgappartementen voor demente ouderen óf jeugd bestemd zijn.
Ook is niet bekend wanneer de behandeldatum van het principeverzoek is.

Ria neemt het onderwerp mee in haar overleg met Ruimtelijke Ordening.

Kernagenda
De eerste versie is onlangs huis aan huis verspreid.
Er wordt een volgende bijeenkomst gepland.

Rondvraag

Verharding bermen
Kees meldt dat onlangs bermen werden verhard aan de Breezij en Tiendweg, echter de aannemer 
heeft restanten van de materialen achtergelaten.
Ria ontvangt graag foto’s en zal contact opnemen met Team Realisatie.

Herplant bomen Beschuinse
Kees vraagt voorts of de herplant van bomen aan de Beschuinse nog zal worden voltooid. Nu zijn 
meerdere gaten gedicht zonder nieuwe aanplant.
Ria gaat dit na.

Plakfolie bushokje (i.v.m. vogelsterfte)
Remco zal nog de Betuwefotograaf benaderen voor een foto.
De gemeente is beheerder en mag daarom toestemming geven voor de plakfolie.

Borden ivm Covid-maatregelen
Pia vraagt of de gemeente de borden gaat verwijderen die in het dorp wijzen op het 1,5 meter 
afstand houden.
Wordt meegenomen in de verkeersschouw.

Sluiting van vergadering.

De volgende vergadering CCRh – Gemeente staat gepland op maandag 13 juni 2022.



Op  zoek  naa r  e en  f y s i o t h e r apeu t  i n
r e g i o  b ee sd?  B i j  o n s  ben t  u  a an  he t

j u i s t e  a d r e s  v oo r  a l l e  s oo r t e n
k l a c h t e n  aan  he t  b eweg i n g sappa r aa t .  

Ben i e uwd  hoe  we  uw  k l a c h t  s amen
t e  l i j f  k u nnen  gaan?  

 
U  k un t  d i r e c t  o n l i n e  een  a f s p r aa k

maken  op
www . f y s i o t h e r ap i e s ch i p pe r . n l  

 
Voo r  h e t  maken  v an  a f s p r a ken  en

ove r i g e  v r a gen  z i j n  w i j  o o k
be r e i k baa r  o p  0345 - 204052  o f  v i a

i n f o@ f y s i o t h e r ap i e s ch i p pe r . n l  

Ma  08 : 0 0 - 21 : 0 0
D i  0 8 : 0 0 - 17 : 0 0

Woe  08 : 0 0 - 17 : 0 0
Do  08 : 0 0 - 21 : 0 0
V r  0 8 : 0 0 - 16 : 0 0
Za  08 : 0 0 - 12 : 0 0  

I n du s t r i eweg  24C
4153  BW Beesd  





Wij stellen uw medewerking zeer op prijs!
Rhenoy – Zaterdag 28 mei aanstaande gaat het dan echt gebeuren… 
de 40ste DIKKE BANDEN RACE van Rhenoy! Een jubileum editie 
dus! En al ruim 40 jaar is het voornamelijk een wielerfeest voor de 
schoolgaande jeugd. Op de 1e editie na dan want dat was er een voor 
stoere	mannen	en	bijzondere	fietsen.

Gevraagd…

In de afgelopen ruim 40 jaar is er soms wel eens wat gebeurd, maar 
gelukkig viel het meestal wel mee. En er waren natuurlijk altijd de 
EHBO’ers aanwezig om als het meer was dan een traan, daar een 
pleister of verbandje om te doen.

Maar ALTIJD was het van belang dat toeschouwers en omwonenden 
zich aan de afspraak hielden om:
- kleine kinderen bij de hand of in de gaten te houden
- huisdieren zoals katten en honden AAN DE LIJN of BINNEN te houden
- ook andere kinderen aan te moedigen dat je eigen kroost en tot slot…
- GEEN AUTO OP HET PARCOUR te zetten of laten staan ná 12 uur ’s middags!

En ik moet zeggen dat we in al die 40 jaar, maar 2 keer (per ronde) het parcours rond hoefde te gaan 
en dan was de weg vrij!
Daarom vragen wij u voor deze super speciale editie: KOMT ALLEN naar onze jeugd kijken! Het 
belooft supergezellig te worden en een waar spektakel, máár …. uw hulp bij het vrij houden van het 
parcours stellen wij zeer op prijs!

Tot zaterdag 28 mei aanstaande! 

Hans Wennekes,
namens stichting wielerronde Rhenoy, organisator van de 40ste Rhenoyse Dikke Banden Race!



Afscheid van meer dan 50 jaar aan V.D.R. ervaring!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Jacques Westbroek, Hannie de Keyzer en Twan van 
der Meer in het zonnetje gezet als dank voor hun jarenlange inzet.

Twan van der Meer heeft u 5 jaar lang toegeschreven van 
achter de bestuurstafel als voorzitter van de V.D.R. Helaas 
heeft hij door drukte op zijn werk en privé zijn taken neer 
moeten leggen. We hebben Twan leren kennen als iemand 
die mensen graag in verbinding wil brengen en zijn rol in de 
V.D.R. paste daar perfect bij. De vergaderingen bij hem thuis, 
waren ook gezellig en vaak met de honden op schoot.

We hebben van Twan begrepen dat hij zich de komende tijd 
blijft inspannen voor een mooi en leefbaar Rhenoy. 

Hannie de Keyzer is 9 jaar bestuurslid geweest. Zij is 
daarmee het nieuwste erelid van de vereniging. Met haar 
enthousiasme stond ze altijd klaar om de handen uit de 
mouwen te steken bij activiteiten zoals het dorpsfeest, jeu de 
boules en natuurlijk de oliebollenactie in haar garage. 

Zij was daarnaast een bekend gezicht door jarenlang langs 
de deuren te gaan voor het innen van de contributie.
Hannie blijft actief binnen de zwerfvuilbrigade om het dorp 
voor u schoon te houden. 

Na ruim 40 jaar verenigingswerk is het bijna teveel om 
te vermelden wat Jacques Westbroek allemaal heeft 
gedaan, maar hierbij toch een greep uit zijn inzet voor het 
dorp. Tot twee keer toe was hij voorzitter van de V.D.R. en 
ruim 25 jaar was hij hulp sint in Rhenoy. Daarnaast was 
hij actief voor de kaartcommissie, dorpsfeestcommissie, 
communicatiecommissie, oranjecommissie en de 
bouwcommissie. 
En tot slot natuurlijk als redactielid van uw vertrouwde 
Klepperman. En zoals het bij een man vaak gaat, werd hij 
hierbij gesteund door zijn vrouw Lies. Beide zijn daarom 
erelid van de vereniging. Wat een koppel!

Namens het bestuur van de V.D.R. nogmaals ontzettend bedankt voor jullie jarenlange inzet voor 
de vereniging en Rhenoy!



“Ut goat deur…! 
Joa, joa gullie lest ut goe!”

Rhenoy – Hallo sportieve en andere actieve Rhenoyers…., we gaan 
weer	fietsen!	Na	een	periode	van	drie	(!)	jaar	gaan	we	in	Rhenoy	
weer de ‘BETUWSE 11 DORPENTOCHT’ organiseren én rijden. 

Na twee jaar dubben ‘wel-niet’, ‘wel-niet’ organiseren, gaan we er 
dit jaar weer helemaal voor… de 7e  editie van de BETUWSE 11 
DORPENTOCHT. Alle draaiboeken zijn uit de kast gehaald en met de 
goedkeuring van de gemeente op zak is het Rhenoyse wielercomité 
met veel enthousiasme gestart met de voorbereidingen. 
En we hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij, want we 
willen er een héél bijzondere editie van maken met veel deelnemers, 
veel vrijwilligers en hopelijk mooi weer. Al hebben we dat laatste niet 
in de hand.

Dit is overigens de allerlaatste BETUWSE 11 DORPENTOCHT! 
Niet omdat we zullen stoppen met toertochten organiseren, maar 
de voormalige gemeente Geldermalsen is op gegaan in de nieuwe 

gemeente West-Betuwe. Het bestuur van onze wielerstichting heeft daarom besloten om de tocht 
een andere, passender naam te geven. Daarom zal de 8e toertocht veranderen in bijvoorbeeld de 
WEST-BETUWESE DORPENTOCHT. Alle deelnemers van 2022 mogen een suggestie doen en uit 
alle inzendingen zal de nieuwe naam worden gekozen.

Rhenoy moet ZATERDAG 28 MEI weer gaan bruisen van de sportieve energie. Vanaf ’s morgens 
half negen luiden we de startbel voor de deelnemers aan de 130 kilometer tocht door ons mooie 
West-Betuwse land. En vanaf negen uur laten we de 100 kilometervreters los! Vooruitlopend op 
de nieuwe naam heeft de route commissie de route voor de twee langste afstanden al door de 26 
dorpen van de nieuwe gemeente West-Betuwe gepland.
Voor de sportieve ouderen en families is er de 50 kilometer tocht. Deze gaat door de 11 dorpen van 
de voormalige gemeente Geldermalsen en start vanaf half tien. Natuurlijk zijn e-bikers, elektrische 
fietsers,	ook	gewoon	van	harte	welkom.
De inschrijving voor de tocht start om acht uur en is in ons dorpshuis ‘De Betuwepoort’.

Vrijwilligers

Terwijl de deelnemers genieten van de inspanning, het landschap en het weer, gaat een deel van de 
vele Rhenoyse vrijwilligers aan de slag voor één van de hoogtepunten van de dag…. de ontvangst 
van de terugkerende 
fietsers.	Wil	jij	ook	mee	
helpen aan dit sportieve 
feest? Meld je dan aan 
bij voorzitter Klaas van 
Leeuwen of secretaris 
Hartger Brasjen van de 
wielerstichting. Je bent van 
harte welkom.



Kermis en meer….

Vanaf tien uur gaat een ander deel van de vrijwilligers 
het terras, de kramen en de kermis opbouwen die 
rond twaalf uur van start gaat. De ‘oude’  nieuwe Miss 
Rhenoy 2022, Sabine van Stappershoef (ze was al 
Miss Rhenoy in 2020), wordt vlak voor de ontvangst 
van de eerste deelnemers in het dorpshuis ontvangen 
door voorzitter Klaas van Leeuwen en daarna gaat het 
feest echt helemaal los! 

De kermis is natuurlijk weer present met 
attracties zoals o.a. ‘old school’ draaimolen voor 
de allerkleinsten, het spectaculaire Bungeejump 
trampoline toestel en het hilarische ‘Harry de 
Hengst’-rodeo toestel. 

Terwijl het terras langzaam maar gestaag 
zal vollopen met terugkerende wielrenners 
en andere Rhenoyse zullen de hapjes en 
drankjes verkocht en geserveerd worden. 
Op de achtergrond zal DJ Leander voor een 
gezellig stukje muziek zorgen, onderbroken 
door de speakers van dienst die de 
deelnemers weer naar hun ervaringen zullen 
vragen. 

En zoals al ruim 40 jaar te doen gebruikelijk is er een speciale muzikale 
gast. Dit jaar zal voor ons optreden de volkszanger Marcel Leemkuil. 
Marcel is een zanger met een zeer breed allround repertoire. Met zijn 
warme stemgeluid zingt hij met het grootste gemak de gezelligste 
Nederlandstalige volksplaatjes, maar draait hij ook zijn hand niet om voor 
schitterende Engelstalige ballads en swingende soulnummers. Ook een 
aanrader dus!

Jubileum editie

Het wielercomité heeft er even op moeten wachten, maar 2022 gaat het echt gebeuren… De 40ste 
Dikke Banden Race voor de Lager Onderwijs-jeugd zal ’s middags zo rond drie uur van start gaan 
mogelijk onder het toeziend oog van een bekende oud deelnemer… 
Er zal in drie groepen op het lokale (afgezette) parcours worden gestreden om de prijzen en de kus 
van Miss Rhenoy! Kinderen uit groep 3 en 4 strijden in twee ronden om de 1e, 2e en 3e prijs. Ook is 
er een extra prijs voor het beste meisje! Daarna rijden groepen 5 en 6 drie lokale rondjes, terwijl de 





oudste	deelnemers,	groep	7	en	8,	vier	lokale	ronden	zullen	fietsen.

Wethouder Rutger van Stappershoef, zelf oud amateurwielrenner, zal de startbel luiden. Tot slot zal 
Sabine, Miss Rhenoy 2022, alle winnaars huldigen samen met …..??
In ieder geval heeft het wielercomité voor alle deelnemers een blijvende herinnering in petto!

Inschrijving

Deelname aan de 7e BETUWSE 11 DORPENTOCHT kost € 
7,-, NTFU leden betalen € 5,-! Inschrijven kan vanaf acht uur ’s 
morgens in het Dorpshuis ‘De Betuwepoort’ of vóóraf via 
https://www.fietssport.nl/toertochten/50112

Kinderen die willen deelnemen 
aan de 40ste Rhenoyse Dikke 
Banden Race kunnen zich kosteloos 
inschrijven tot drie uur ’s middags in 
het Dorpshuis ‘De Betuwepoort’ of 

via: https://ready2race.teamjumbovisma.nl/dikke-banden-race/.

Tot ziens allemaal op zaterdag 28 mei aanstaande!





Op weg naar meer verbinding en samenwerking.
Tijdens de algemene leden vergadering op 28 maart 2022 heeft het bestuur van de VDR er al even 
kort bij stil gestaan. Het doel van het bestuur voor komend jaar is meer verbinding met de diverse 
commissies binnen de VDR. 
Het startsein dit jaar is gegeven doormiddel van een ‘rondetafelgesprek’, waarbij zowel nieuwe 
bestuursleden als de vertegenwoordigers van de verschillende commissies elkaar hebben ontmoet. 
Samen hebben we gesproken over de plannen, het hebben van een vast aanspreekpunt/persoon 
per commissie en de ondersteunende rol voor elkaar. De avond heeft het bestuur als prettig en 
vruchtbaar ervaren. Met elkaar is afgesproken om deze gesprekken twee keer in het jaar te voeren, 
om op die manier met elkaar de afstemming te blijven zoeken.  

 

Via deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken voor de prettige avond. We kijken uit naar 
verdere samenwerking met elkaar. 

Namens het bestuur van de VDR 

Sjoelclub t’Poortje
Toen ik in 2014 met pensioen ging las ik toevallig een stukje in de Klepperman over sjoelclub 
t’Poortje, de sjoelclub was op zoek naar nieuwe leden. Ik dacht bij mezelf, laat ik dat maar eens 
proberen.

De eerste kennismaking was heel leuk, maar ik voelde mij wel een beetje alleen die avond. Dit kwam 
omdat ik de enige man was tussen de vele dames, maar naarmate de maanden verstreken kwamen 
er	steeds	meer	heren	bij.	Inmiddels	is	de	samenstelling	mannen	en	vrouwen	ongeveer	fiftyfifty	
(50/50), Toch is Sjoelclub ‘t Poortje nog steeds op zoek naar nieuwe leden, dus als u ook op zoek 
bent	naar	een	gezellige	avond	met	een	kopje	koffie	en	een	praatje,	meld	u	dan	aan!	Voor	de	prijs	
hoeft u het niet te laten, dat is €2,- per avond. Er wordt altijd op een maandagavond gespeeld, de 
data staan in de Klepperman.

U kunt zich aanmelden bij Annie Merkens (0345-682322) of Jeanet Wennekes (0345-682271)

Marius van Veldhoven



Zomaar Rhenoyers vertellen……….
In	deze	aflevering	van	de	Klepperman	komen	we	bij	nieuwe	inwoners	waarvan	de	naam	al	vaak	
voorbij kwam in Rhenoy. Deze twee mensen dragen de naam Zweistra en drie zonen van hen 
woonden hier al langere tijd. Zo kenden ze Rhenoy en de bevolking een beetje en vooral deze 
prachtige omgeving. Ze zijn in het eerste huis gaan wonen vanaf de provinciale weg en dat is 
toevallig de pastorie van ons dorp. Familie Zweistra woont hier sinds 1 augustus 2021 met veel 
plezier, Henk en Betsie zijn de ouders van Andries, Henk en Aard-Jan. Vaak reden zij hier voorbij om 
in deze buurt te gaan wonen en na veel zoeken naar een koopwoning is toch de grote stap gewaagd 
zich in dit huis te Rhenoy te vestigen.

Betsie is in Zeeland geboren in Oosterland op Schouwen Duiveland, een echte Zeeuwse. Henk sr. 
komt uit Rotterdam en deze twee mensen hebben elkaar ontmoet op de kweekschool in Gouda, 
zoals dat toen genoemd werd. Oosterland telt 2319 inwoners dus wat meer dan Rhenoy, maar 
Rotterdam was toen al veel groter. Nadat zij getrouwd waren,  begon hun reis door Nederland. 
Ze woonden eerst in Zeist;  5 jaar daar gewoond en hebben allebei in het onderwijs gewerkt en 
Henk  tevens theologie gestudeerd in Utrecht… Na Zeist was Hendrik Ido Ambacht de volgende 
halte, ook hier hebben ze 5 jaar gewoond en op een scholengemeenschap in Rotterdam gewerkt. 
Inmiddels was Henk kandidaat en werd beroepbaar als predikant. Vervolg van hun reis was 
naar Wouterswoude bij Dokkum. Dit was een leerzame tijd in het hoge noorden. Na 4 jaar weer 
beroepbaar te zijn gesteld, werd Maartensdijk de nieuwe woonplaats. Ook hier woonden ze in 
de pastorie waar de hele familie het goed naar hun zin had en op deze plaats zijn zij wat langer 
gebleven  6 jaar… De volgende gemeente werd Leerbroek. Hier begon een periode in een totaal 
andere omgeving met veel weilanden, boomgaarden, een klein bos, maar ook hier konden zij hun 
weg vinden. Het was wel wennen aan de andere mentaliteit dan de Utrechtse bevolking .Dit was een 
woonplaats waar zij 12 jaar verbleven.

Voor	Betsie	was	het	heel	fijn	om	daar	zo	lang	te	mogen	blijven,	want	er	waren	inmiddels	10	kinderen	
die zich in deze streek begonnen te settelen.  Als ik tussendoor hoor wat deze kids allemaal zijn 
geworden, dan is deze reis goed verlopen, maar we zijn nog niet klaar…  Na Leerbroek kwam 
nog Elspeet in zicht; de helft van de kinderen was inmiddels getrouwd, dus verhuizen was iets 
gemakkelijker. Daar hebben ze nog 5 jaar gewoond in een nieuwe pastorie vlakbij bij het Vierhouter 
bos, het grootste bos van Nederland. Ze hadden hier een grote gemeente te bewerken. Henk ging er 
regelmatig	op	uit	om	te	fietsen	of	een	wandeling	te	maken	in	‘’de’’	bos,	zoals	Elspeters		het	zeggen.	
Maar we zijn er nog niet, want ondanks de pensioengerechtigde leeftijd hebben zij nog 5 jaar in 
Nederhemert gewoond en gewerkt in de gemeente. Ze vonden het een roeping om hierna ook de 
vraag van Urk aan te nemen Ook deze bijzondere opdracht was voor 5 jaar waarvan de laatste 
twee jaren de beste waren. Op Urk wonen is een buitengewone ervaring en je kunt het er heel goed 
hebben…!

We zouden het een wereldreis kunnen noemen, een lange reis met telkens opnieuw een begin en 
steeds weer de vraag wat gaan we hier beleven?. Achteraf lijkt het verhaal niet veel,  maar als je de 
verhalen en belevenissen erbij zou plaatsen dan konden we er een boekwerk van maken. Rhenoy 
is een plek die hen goed bevalt en geen onbekende omgeving. Regelmatig komen de kinderen en 
kleinkinderen even aanbellen of voorbij rijden en even toeterend laten ze weten, dat ze hen niet 
vergeten.

Als je een groot gezin hebt, is het maar de vraag waar ze allemaal gaan wonen;  ook dat hebben 
we doorgenomen. In Rhenoy wonen 3 kinderen, in Gellicum 1, ook in Acquoy 1, in Leerdam 1, 
in Leerbroek 1, in Zeist 1, in Asperen 1 en de laatste dat is tevens de oudste dochter woont in 
Genemuiden. Foto’s van de kleinkinderen is geweldig, maar een klus om ze uit elkaar te houden?



Nee hoor 27 kinderen uit elkaar houden van dezelfde leeftijden is niet moeilijk. Je ziet de verschillen 
en anderen zien de overeenkomsten..

Tot slot de conclusie.  

In	Rhenoy	wordt	het	genieten	van	de	tuin	een	hele	fijne	bezigheid.	zij	ontdekken	steeds	weer	nieuwe	
planten die tevoorschijn komen en Betsie knipt en snoeit en poot wat nieuw spul. De kids komen 
zomers elke week met de grasmaaier en zo zorgen ze, dat de tuin er mooi bij ligt. Voor ons is dit  
prettig om naar te kijken. Eén ding is zeker, Betsie en Henk sr. hebben het goed naar hun zin in 
Rhenoy.

Veel woonplezier en geniet van deze mooie en bijzondere plek.

L.W.



Protestantse Gemeente Rhenoy - 
Gellicum

Alles komt goed?! HET KOMT GOED! Misschien heeft u die teksten wel gezien of gehoord in de 
aanloop naar de Paasdagen van 2022. De eerste Alles komt goed?! Is afkomstig van de landelijke 
Protestantse Kerk en nam wie dat las in de veertigdagentijdkalender mee naar de Pasen. 

De tweede HET KOMT GOED! was te lezen op het programma van de viering van de regionale 
Passion op Palmzondag 10 april, een initiatief van een groot aantal kerken in de regio, waar wij 
vanuit Rhenoy-Gellicum ook aan deel hebben genomen. Dit alles bedoeld voor iedereen die zich 
wil bezinnen op het aloude verhaal van de lijdensweg van Jezus en de betekenis voor uw en 
jouw eigen leven vandaag in deze wereld. Onrecht, oorlog en bezetting, politiek en opportunisme, 
leugentaal en laster zijn helaas ook in onze dagen geen ver van m’n bed show. Maar ook moed, 
trouw, zelfverloochening, onbaatzuchtige liefde en zuiver geloof zijn vandaag niet afwezig. Het 
verhaal van Jezus is niet doodgelopen op het kruis en daarom was het ook heel bijzonder om een 
kaarsje aan te kunnen steken en te plaatsen op het Witte Kruis bij de St. Pieterskerk in Beesd. 
Waar we in de ochtend van diezelfde zondag ook al een hele feestelijke dienst hadden gehad 
met medewerking van schoolkinderen vanuit Rhenoy Gellicum en Beesd. Wilt u de diensten nog 
terugkijken, dan kan dat overigens via Kerk TV Beesd of via de link 
https://kerkdienstgemist.nl/playlists/3328/embed?media=video&playerheight=480



s:fact B.V.
Hooge Veld 1
4152 DA Rhenoy

Postbus 26
4153 ZG Beesd

T 0345 680443
E info@sfact.nl
I www.sfact.nl



Een groot aandeel van de diensten op 10 april in Beesd waren in de hand van onze interim-predikant 
Dick van Arkel. We hebben hem in de laatste 2 jaar leren kennen als een bevlogen begeleider en 
predikant die ons met raad en daad heeft bijgestaan. Per 1 mei 2022 loopt zijn periode als begeleider 
bij ons af, maar we kunnen zeker nog een beroep op hem doen in de vragen rondom het proces van 
samengaan en als voorganger in de toekomst. 

 

De diensten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag vieren we in de Dorpskerk Rhenoy en de 
diensten op Goede Vrijdag en 1e Paaszondag in Beesd. Op het moment dat we dit stukje schrijven 
waren die nog niet geweest. Maar we vertrouwen erop dat we mooie diensten met elkaar mogen 
vieren. 

Daarnaast is veel werk verzet om het samengaan te gaan realiseren van de nieuwe 
‘Protestantse Gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum’. 
Op 20 april in Rhenoy en op 21 april in Beesd praten de beide kerkenraden de gemeenteleden 
daarover verder bij. Het principebesluit tot samengaan werd inmiddels ook gezien, beoordeeld en 
goedgekeurd door het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Gelderland Zuid en Oost. 

De bedoeling is dat we nu gaan starten met de werving van een kerkelijk werker die samen met 
dominee Joline van Poppel het professionele team zal gaan vormen voor de nieuwe gemeente. De 
kerkenraad ziet vooral in de zorg voor de jeugd en de ouderen veel voordelen in het samengaan 
en hopen dat we ook met elkaar mogen groeien in ons geloofsleven. We zijn oprecht dankbaar en 
verheugd dat we belangrijke stappen hebben kunnen zetten. Het is ons verlangen en gebed dat wij in 
dit proces van samengaan gezamenlijk de zegen van de opgestane Heer mogen ervaren. En daarbij 
denken we dan natuurlijk nog terug aan de woorden Alles komt goed?! en HET KOMT GOED!.

Tot slot, wilt u ook bij onze diensten aanhaken kijk dan In het blad Kerkklanken of op de internetsite 
http://www.pgbeesd.nl/kerkklanken/ zodat u weet waar we onze kerkdienst vieren. Nu is er al 
af en toe samenwerkend, een kerkdienst in Beesd. U kan ook uw mailadres doorgeven aan het 
mailadres hieronder, dan krijgt u in het geval er onverwachts iets niet doorgaat een mail als we dat 
op tijd kunnen realiseren. Het zou natuurlijk jammer zijn dat u voor een gesloten kerk zou komen te 
staan.
Voor vragen over onze kerk en het kerkenwerk aldaar kunt u terecht bij Ouderling Kerkrentmeester 
Dennis Haag,  Breezij 11, 0345 – 505637 of per e-mail naar scriba.rhenoygellicum@gmail.com.

De Kerkenraad 
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Kernagenda Rhenoy
Beste bewoners,
Eind februari is de eerste versie van de Kernagenda Rhenoy bij u op de deurmat gevallen. In deze 
flyer	zijn	drie	thema’s	aangekondigd:	verkeersveiligheid,	levensloopbestendig	dorp	en	leefomgeving.	
Ieder thema wordt geleid door een werkgroep die aandachtspunten van zowel inwoners van Rhenoy 
als de gemeente verzamelt en gaat toetsen op haalbaarheid en draagkracht.
Naast de Kernagenda Rhenoy, die twee maal per jaar verschijnt, kunnen tussentijdse mededelingen 
via de website, social media en de Klepperman worden gedeeld.

Visie

Met invulling van de Kernagenda willen we de leefbaarheid in Rhenoy versterken. Dat Rhenoy is 
waar het blijvend een goede plek is om te wonen, elkaar te ontmoeten en elkaar verder te helpen. 
Dat doen we in een omgeving waarin grote gebeurtenissen plaatsvinden die gevolgen hebben voor 
de manier waarop we gewend zijn om te leven. De (rijks-)overheid wil dat we meer dingen zelf 
oppakken, mede door de oorlog in Oekraïne stijgen de kosten en de klimaatverandering dwingt ons 
om op een andere manier te gaan leven. Deze factoren zorgen ervoor dat Rhenoy, als dorp aan de 
Linge en gelegen in een landschap met fruitbomen, zich naast al langer lopende aandachtspunten 
rond verkeersveiligheid, zich ook moet richten op voor alle generaties een prettige woonomgeving 
te zijn en blijven. Dat vraagt van ons allemaal dat we daaraan bijdragen, ieder op zijn of haar eigen 
manier. Met de actiepunten uit de Kernagenda willen we vooral de leefbaarheid op de wat langere 
termijn verbeteren.

Dorpsbijeenkomst 22 juni

Door de onzekere situatie omtrent Corona de afgelopen tijd is het helaas niet gelukt een 
bewonersbijeenkomst zonder restricties te organiseren. Nu dat wel weer kan willen we graag als 
dorp samenkomen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om mee te denken en mee te doen.
Graag nodigen we alle inwoners van Rhenoy uit om op 22 juni om 20.00 uur aanwezig te zijn in de 
Betuwe Poort. Tijdens deze avond staan we stil bij de aanpak van de Kernagenda, de drie thema’s 
en de ontwikkeling die we op die gebieden voor ons zien. Iedereen uit Rhenoy kan daar op aanvullen 
en meedenken. En uiteraard ook meedoen, want alleen samen vergroten we de leefbaarheid!

Stand van zaken

Ondanks dat hebben de werkgroepen niet stil gezeten en zijn aan de slag gegaan met eerder door 
inwoners van Rhenoy genoemde punten. Hieronder geven we graag een update.

Verkeersveiligheid
Afgelopen weken heeft er een schouwing plaats gevonden samen met de verkeersambtenaar en 
onze gebiedsmakelaar, om naar de verschillende situaties te kijken welke de afgelopen jaren zijn 
aangedragen tijdens de bijeenkomsten van het dorpsplan. Tijdens deze schouwing is gekeken naar 
de probleem situatie, en zijn de mogelijke oplossingen besproken. Deze punten worden nu verder 
binnen de gemeente besproken. Vanuit de andere dorpen binnen onze gemeente zijn gelijksoortige 
schouwingen en aandachtspunten ingebracht. De volgende stap is nadat de gemeente de 
mogelijkheden in beeld heeft gebracht, samen verder te kijken naar de uitvoering.

Binnenkort zal er ook een separate schouwing plaats vinden rondom onze basisschool, dit omdat 
hier	locatie	specifieke	problemen	spelen,	welke	maatwerk	verlangen.





Op een later tijdstip zullen we hier meer over melden.

Wil je ook graag meedenken met onze commissie verkeersveiligheid, dan ben je natuurlijk van harte 
welkom. Neem dan contact op met Ron van Ree (trekker werkgroep verkeer) of met Kees Froeling 
(voorzitter kernagenda Rhenoy).

Levensloopbestendig dorp

Momenteel zijn vanuit deze werkgroep geen updates te melden.

Leefomgeving

Willen we ook in de toekomst kunnen voorzien in ons eigen voedsel, dan is het noodzakelijk dat de 
biodiversiteit toeneemt. Zonder bijen geen bestuiving, en zonder bestuiving aanmerkelijk minder 
eten. De vraag is wat we daaraan kunnen doen.
Op 29 maart jl. is de werkgroep Leefomgeving naar een voorlichtingsavond gegaan die werd 
georganiseerd door De Fruitmotor, een coöperatie die dit onderwerp hoog in het vaandel heeft staan 
(www.defruitmotor.nl). Om de biodiversiteit te vergroten starten in West Betuwe allerlei projecten. 
Ook wij starten in Rhenoy een tweetal proefprojecten om te zien of we kunnen bijdragen en 
tegelijkertijd het dorp verder kunnen verfraaien. Deze projecten zijn:
1. In het verleden hebben we een proef gedaan met veldbloemen op “de druppel”, de toegang
 tot Rhenoy aan de zuidkant. Vanwege droogte en vooral de zeer beperkte lichtinval,   
 veroorzaakt door de eikenbomen, bleek dat niet een goede locatie voor bloemen. We zijn nu
 een nieuwe proef gestart, en wel langs de Dorpsstraat ter hoogte van de schapenweide. De
 aanleg van bloemperken gebeurt in samenwerking met aanwonenden. De proef moet   
 uitwijzen of gemeente en bewoners samen de perken en het omliggende gras zodanig weten
te beheren dat het gewenste resultaat wordt behaald, namelijk veel bloemen, kleur, een goede basis 
voor insecten en blije gezichten van mensen die passeren. 
2. Daarnaast gaan we de bloembakken, die zijn opgehangen aan lantaarnpalen in de Mr
 AJ Lansstraat, voorzien van planten die de biodiversiteit ondersteunen. Doel is om te komen  
 tot meerjarige planten die ook in de winter bijdragen aan een mooier straatbeeld. Samen met  
 bewoners van deze straat willen we dit oppakken. De afgelopen jaren hebben een aantal
 bewoners ervoor gezorgd dat de bakken in de zomer water kregen, top! Nu willen we dit   
 project naar een volgende fase brengen door het ook te laten bijdragen aan de biodiversiteit.

Na de invulling van deze projecten kijken we ook naar de (gedeeltelijke) vervanging van de 
hortensiaperken. Daarover is eerder al met de direct aanwonenden gecommuniceerd en dat willen 
we de komende tijd samen verder gaan concretiseren. Andere punten, zoals hoger opgaande 
bomen, zullen moeten gaan bijdragen aan het voorbereiden van Rhenoy op periode met grote hitte, 
grote hoeveelheden neerslag en langdurige droogte.

Kernagenda Rhenoy via social media

www.rhenoy.info

kernagenda@rhenoy.info



Als ervaren rietdekkers- en timmer-
bedrijf verzorgen wij het timmer-
werk aan de dakconstructie tot aan 
het rietdekken. Een rieten dak geeft 
een natuurlijke, warme uitstraling 
en een meerwaarde aan uw woning, 
hooiberg, veranda of schuur. 
We staan bekend om betrokkenheid, 
betrouwbaarheid en persoonlijke 
aandacht voor u en uw dak. Kijk voor 
meer informatie en inspiratie op 
www.anneschipper.comwww.anneschipper.com.

Kies voor karakter.

Schoonrewoerd  Schoonrewoerd   |  |   06 223 803 88     06 223 803 88   ||   info@anneschipper.com     info@anneschipper.com   |   |   www.anneschipper.com www.anneschipper.com

Jobru Bouw

N
ieuwbouw
Verbouw

Renovatie
Sanering
Houtrot

Hooge Veld 29
4152 DA Rhenoy 

Tel: 06-479 542 43
E-mail: Jobrubouw@hotmail.com

JH de Bruin



 

 
 De Jong Zuurmond 

Infrabeheer, Onderhoud & Services b.v 
 
www.dejongzuurmond.nl 

  Katijdeweg 20 
 Postbus 91 

4153 ZH Beesd 
  0345 68 4590 
  0345 68 4530 
  info@dejongzuurmond.nl 

INFRABEHEER, ONDERHOUD & SERVICES 

Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen
verlichtingsartikelen.

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL
INFO@WAKKERMANSELEKTRO.NL

Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen
verlichtingsartikelen.

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL
INFO@WAKKERMANSELEKTRO.NL

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN • KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,  schuin tegenover 
de spitse kerktoren en tegenover de snackbar (’t  Voorhuys)

 

Ruime keuze in klein huishoudelijke 
apparaten en verlichtingsartikelen.

Al meer dan 80 jaar goede 
voorlichting, een uitstekende prijs 
en perfecte service. 

Lid van

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen. (0345) 68



Commissies V.D.R.
CommunicatieCommissie
• Ron van Ree
• Pia van Orden
• Remco van Hensbergen
• Kees Froeling
• Patrick van Leeuwen
• Karin Verzijden
• Jack Bloem

  voorzitter  06-52050521  
  secretaris  0345-683915
  penningmeester  0345-684315 
  lid/dorpsplan  0345-683133
 lid/Oudenborch  06-23540984
 lid
 lid   06-10757339

Feestweekcommissie
• Ed de Heer
• Corinna Eggert
• Berto Weernekers
• Jeroen v.d. Coolwijk

  06-39046996
 06-39764670

Jeu de Boules commissie
• Jos Story
• Wim van ‘t Hart

  

Kaartcommissie
• José Piek    0345-681639

Kascommissie
• Natascha Gerrits
• Esther Westerlaken

  
  

Oranjefeestcommissie
• Sanne Schierboom
• Kitty de Heer

 06-23642291
 06-14220743

Sinterklaascommissie
• Corrie de Bruin
• Els Slager
• Hettie van Vuren
• Marieke Verstegen

  0345-681392
  0345-681216

Sjoelclub ‘t Poortje
• Annie Merkens
• Jeanette Wennekes

  0345-682322
  0345-682271

Speeltuincommissie
• Mariandel van Gelderen
• Roos Zwart
• Tessa van den Brand
• Karin Verhaar
• Noreen de Reeper

             speeltuin@rhenoy.info                                                                    
 

Timmerdorpcommissie
• Hetty van Vuren
• Marieke Verstegen
• Nanda Middelkoop
• Annelies Pijnenburg
• Erica van Iterson
• Wendy van Asch




