


Van achter de bestuurstafel
Alles komt weer in beweging

Met de zomervakanties weer in aantocht is het fijn om dit voorjaar alles weer in beweging te zien 
komen, niet alleen binnen ons dorp en onze vereniging, maar ook daarbuiten zien we allerlei leuke 
initiatieven in beweging komen.
Op 27 april is sinds lange tijd weer een koningsdagfeest in ons dorp gehouden, in een andere 
opzet en op een andere locatie. En wat een leuk feest is het geworden, de opkomst was geweldig 
net als de reacties, grote dank voor de organisatie.
Daarnaast is vanuit Stichting De Wielerronde weer een 11 Dorpentocht en dikke banden race 
georganiseerd, ook dit was gezien de grote opkomst een groot succes. Verderop in deze editie zal 
hier meer over te lezen zijn
Tevens is de zomereditie van Running Diner gehouden, naar wat ik begreep, want ik kon er zelf 
helaas niet bij zijn, was het wederom een geweldige editie. Ik begrijp dat de vraag al rond gaat of 
dat naast de traditionele wintereditie de zomereditie ook een blijvertje wordt.
  
Na de zomervakantie staat het dorpsfeest (pubquiz en Family, Food & Fun festival) weer op de 
kalender, hier zijn de diverse mensen weer heel druk mee om ook dit tot een succes te brengen. 
Staat het nog niet in de kalender: het is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus.

In de afgelopen maanden hebben we een flink aantal nieuwe leden mogen verwelkomen bij 
onze vereniging, daar zijn we heel trots op en blij mee. Fijn om te merken en vooral te horen dat 
de verschillende initiatieven binnen de VDR zo positief gewaardeerd worden. Maar hier ligt ook 
gelijk een belangrijk aandachtspunt, het aantal vrijwilligers bij de verschillende commissies zien 
we helaas teruglopen, en het invullen van deze vacatures is een steeds lastigere opgave aan het 
worden.
Daarom zou ik graag jullie aandacht willen vragen voor de volgende openstaande vacatures 
binnen de VDR. 

- Secretaris Communicatie Commissie Rhenoy
- Commissieleden Koningsdag.
- Ondersteuning informatieborden bij de beide ingangen van het dorp.

Laten we ons allen bewust van zijn dat zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers binnen de 
VDR we in de situatie kunnen komen dat we initiatieven zoals we ze al jaren kennen moeten 
afzeggen en/of voorbij moeten laten gaan.

Ik wens jullie alvast een hele fijne zomervakantie toe en heel veel leesplezier in deze editie van de 
Klepperman.

En een warme groet,

Ron van Ree
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy.
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De redactie van Dorpskrant De Klepperman wenst u veel leesplezier!
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           Robin Groenendijk
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ACTIVITEITEN AGENDA
     
Jeu de Boules    Vrijdag  1 juli
     Vrijdag  15 juli
     Vrijdag  29 juli
     Vrijdag  12 augustus
     Vrijdag  26 augustus
     Vrijdag  09 september
     Vrijdag  23 september

Muziek aan de Linge   Zaterdag 9 juli  

Open eettafel    Maandag 25 juli
     Maandag 29 augustus
     Maandag  26 september

Family, Food & Fun festival  Vrijdag  26 augustus
     Zaterdag 27 augustus

sjoelclub ‘t Poortje   Maandag 8 augustus
     Maandag 22 augustus
     Maandag 5 september 
     Maandag 19 september

Timmerdorp    Maandag 15 augustus
     Dinsdag 16 augustus
     Woensdag 17 augustus

Dorpsfeest    Vrijdag  26 augustus
     Zaterdag 27 augustus

Zomermarkt Kerk   Zaterdag 3 september

Kaartclub    Vrijdag  26 augustus
     Vrijdag  16 september



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!

Bestuur V.D.R.
Voorzitter/CCRH Ron van Ree   Lingedijk 70   06-52050521
Secretaris  Geert Westerlaken  Hooge Veld 26  06-13375479 
Penningmeester Oskar Barendse  Hooge Veld 22  06-54251026
Lid   Evert Hertoghs  Hooge Veld 15  06-29021825
Lid   Robin Groenendijk  Haarakker 20   06-25307120
Lid   Susan Groenendijk  Haarakker 20   06-52447664
Lid   Joyce Lauffer       06-52076812

v.l.n.r.: Geert Westerlaken, Ron van Ree, Susan Groenendijk, Joyce Lauffer, Robin Groenendijk, Oskar Barendse & Evert Hertogs
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Terugblik koningsdag 2022
Bedankt voor de over-weldigende opkomst!
Op 27 april hebben we elkaar sinds lange tijd 
weer kunnen ontmoeten rond de schapen-/ 
ooievaarsweide. De dag begon met een 
leuke kroontjes-speurtocht voor de kinderen, 
waarna onder de leilindes massaal kleedjes 
werden uitgelegd met allerlei spullen 
die inmiddels een tweede leven hebben 
gekregen.  

De kinderen konden zich laten schminken 
en natuurlijk was ook aan de inwendige 
mens gedacht. Voor ieder wat wils; een kop 
soep, écht Italiaanse pizzapunt en volledig 
aangeklede burger. Als zoete tegenhanger 
een pannenkoek volgens authentiek recept 
en romig schepijs. En niet te vergeten een 
koffie helemaal naar wens!    

Dank aan alle vrijwilligers! 

Mede mogelijk gemaakt door de VDR en 
sponsoren:
- Dutchtel (Patrick Balleur)
- Kachels&Zo (Rick Exel)
- Look-o-Look (Mathilde Martens)
- Van Tol Retail (Peter van den Hurk)
- Zweistra Vlees & Vlees-  waren (Andries 
Zweistra)

Nieuwe commissieleden gezocht! Kitty 
en Sanne hebben het dit jaar Koningsdag 
voor het laatst georganiseerd. Wie neemt 
het stokje over? Je kunt je aanmelden 
via: vdr@rhenoy.info.

TIMMERWERK • METSELWERK • NIEUWBOUW • INTERIEUR • RESTAURATIE

Dorpsstraat 28, Rhenoy • info@markvandijk.nu 

WWW.MARKVANDIJK.NU



NL Doet 12 maart j.l.
De redactie heeft dit artikel de vorige editie keer per ongeluk over het hoofd gezien. Vandaar deze 
verlate publicatie.

De opkomst was goed en het weer zat ook mee tijdens NL Doet. Het was een prima dag om de 
handen uit de mouwen te steken. 

In en rondom de Betuwe Poort zijn we aan de slag gegaan: het schuurtje (naast de jeu de 
boulesbaan) heeft een verfje gekregen en ziet er weer top uit. De kelder in het dorpshuis is 
opgeruimd. Het terras is schoongespoten en ziet er weer goed uit. Ook zijn de kastjes en bar van 
de kleine zaal lekker fris schoongemaakt. Daarnaast zijn er nog vele andere klusjes gedaan.
In de speeltuin zijn er diverse klussen, zoals schilderen van toestellen gedaan.  

Voor de harde werkers was er koffie, thee met een koek. De lunch is verzorgd door Fijnard, 
heerlijke soep met broodjes. 

Het was een geslaagde dag waar veel klussen geklaard zijn.

We bedanken alle vrijwilligers voor hun aanwezigheid, hand en spandiensten en de gezelligheid. 

We hopen in 2023 weer een goede opkomst.

Stichting Opwaarts





Bejaardensoos wint Stimuleringsprijs van “het 
Leefbaarheids JAM Festival”
U zult het ongetwijfeld gelezen hebben in Het Kontakt, de Bejaardensoos van Rhenoy heeft de 
Stimuleringsprijs van “het Leefbaarheids JAM Festival” gewonnen. Dit kwam voor ons best wel 
onverwachts, je hoopt er natuurlijk wel op maar er waren nog 9 andere gegadigden die er voor 
in aanmerking kwamen. Er hadden zich totaal 51 clubs/verenigingen aangemeld voor de bokaal. 
Uiteindelijk werden er 10 genomineerd, waaronder wij dus. Het publiek mocht twee dagen haar 
stem uitbrengen. En wij, en natuurlijk alle genomineerden, deden er alles aan om ons te promoten 
en onder de aandacht te brengen van het publiek.

Het was vrijdag 10 en zaterdag 11 juni een gezellige drukte in Geldermalsen bij de Lingeborgh, 
waar de festiviteiten gehouden werden. Er stonden allerlei kraampjes van diverse verenigingen, 
aangevuld door diverse kleinschalige bedrijfjes uit de West Betuwe. Muziek van de Big Band 
Betuwe. Jongeren van de Lingeborg verzorgden de horeca. 

De eerste wisselbokaal ging naar “Integreren doe je samen”. Deze werd uitgereikt door Rutger van 
Stappershoef. Zij kregen een bedrag van 1000 euro.  En toen werd het spannend……de 250 euro 
die beschikbaar werd gesteld door de Lions, werd door Marcel de Valk uitgereikt aan inderdaad 
“De Bejaarden Soos” Rhenoy!

Er werd ons ook een juryrapport overhandigd:

De jury heeft jullie uitgekozen omdat jullie als Soos al jaren garant staan voor veel gezelligheid 
voor een diverse, soms kwetsbare groep inwoners, Jullie onderscheiden jullie door de frequentie 
en omdat jullie ook buiten de Soos om, zorgen voor onderling contact en sociale controle. Jullie 
kennen de bezoekers persoonlijk en zoeken mensen op als het nodig is. Jullie initiatief is meer 
dan een wekelijkse kaartmiddag of bingo, De Soos heeft een signalerende functie. De Soos gaat 
het hele jaar door en kent geen vakanties of zomerstop. Dit is erg fijn voor iedereen die een klein 
netwerk heeft of zelf in de zomer niet weg kan.

De Soos is niet zozeer vernieuwd, maar voorziet duidelijk in een behoefte 
die er was en blijft. Laagdrempelig en heel toegankelijk.

Voor zover het juryrapport. Dat klinkt toch heel mooi en is een mooie 
opsteker voor ons als vrijwilligsters van de Soos.



40ste Rhenoyse Dikke Banden Race
Van schattige peuter strijd tot simpele overwinning bij 11-12 jaar! 

RHENOY – Zaterdag 28 mei j.l. organiseerde de 
Stichting Wielerronde Rhenoy voor de 40ste keer De 
Rhenoyse Dikke Banden Race. Was de eerste versie 
er nog een met voornamelijk oudere deelnemers, in de 
loop der jaren werd de Dikke Banden Race meer en 
meer dé fietswedstrijd voor de jeugd uit Rhenoy en wijde 
omgeving.

Nieuwe elementen
Om het lustrum extra luister bij te zetten had de 
organisatie bedacht dat het misschien wel leuk zou zijn 
om ook de jongste jeugd mee te laten doen. Maar dan 
met loopfietsjes voor de 2 t/m 4 jarigen en een ingekort 
parcours voor de 5 en 6 jarigen.

Het bleek een schot in de roos, want nooit eerder was 
het deelnemersveld zo groot. Met 36 deelnemertjes hadden deze twee categorieën een groot 
aandeel op het totaal van 78 deelnemers!
Maar ook het enthousiasme bij de jonge rennertjes en hun ouders was overweldigend. De start van 
de loopfiets race moest zelfs meerdere keren worden uitgesteld omdat het aan de inschrijftafel een 
drukte van belang was. Uiteindelijk moest de wedstrijd in twee heats worden verreden vanwege de 
veiligheid voor de rennertjes. De nummers 1,2,3 en 4 van de beide heats zouden in de finale gaan 
strijden om de felbegeerde bekers en 
bloemen, maar de meeste deelnemers 
hadden gewoon veel plezier en waren 
blij met de medaille, hun T-shirt en vooral 
met de zak snoep. Voor sommige was 
alleen het meedoen al een belevenis 
en die genoten van de aandacht en het 
applaus van de vele toegestroomde 
bezoekers en vergaten zeker niet om 
vrolijk, verleidelijk of verdrietig in de 
aanwezige TV en foto camera’s te kijken.
Het was al met al een spektakel om mee 
te mogen maken en de organisatie mag 
trots zijn op dit resultaat.

Voor de kleinste fietsers, de categorie 5 en 6 jaar, was ook een aangepast parcours bedacht. Zij 
moesten starten aan het begin van Kornelis van 
Wijnenstraat en finishte direct bij het dorpshuis.
Met twintig deelnemers was ook deze groep te 
groot voor één enkele start. Daarom werd er ook 
nu in twee heat gereden met een finale. In één van 
de heats was de finish zo fanatiek en close dat 
er een finishfoto aan te pas moest komen om te 
bepalen wie de winnaar was geworden. Maar na 
langdurig beraad kon de jury toch tot een uitslag 
komen en kon de finale alsnog verreden worden. 
Voor een deelnemertje kwam er een voortijdig 
einde aan zijn race omdat zijn ketting eraf liep.



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  





Regionale, nationale, zelfs internationale deelname
Van oudsher werden en worden de Rhenoyse (wieler)evenementen goed bezocht door Rhenoyse, 
maar ook door deelnemers van uit de directe omgeving, maar dit jaar bleken de deelnemers van 
verder weg te komen dan ooit tevoren. Uit Beesd, Leerdam, Meerkerk en zelfs uit Eindhoven 
kwamen de deelnemers. Een hartelijk welkom applaus was er speciaal voor Fedor, de enige 
oorspronkelijk uit de Oekraïne komende deelnemer, maar die nu vanwege de oorlog in Nederland 
verblijft. 

Ongekend
Het enthousiasme om deel te nemen aan 
de Rhenoyse Dikke Banden Race onder 
de 7 en 8 jaar was dit jaar ongekend 
groot. Voorafgegaan door de Ronde Miss, 
Stefanie van Stappershoef in de voorrij 
auto van Willem Cornelissen Automotive 
startte maar liefst 23 jongens en meisjes 
voor de twee rondjes van zo’n 1,5 
kilometer.
De strijd voor de eerste plaats bleek na 
één rondje al beslist terwijl de strijd om 
de tweede en derde plek tot het laatste 
moment spannend bleef.
Het bleek voor velen een afmattende race. 
De EHBO dame, die op de fiets achter het 
peloton fietste, begeleidde de nummer laatst over de finish.
Ondanks de grote groep hoefde de medewerkers van de EHBO niet in actie te komen.

Verkenning
Zaterdagochtend, terwijl de deelnemers van de 11 Dorpentocht vertrokken, verscheen een van de 

deelnemers met zijn oma om alvast het parcours 
te verkennen. Op de vraag of hij ging winnen 
was hij zeer stellig: “Ja!”.  De werkelijkheid van 
de middag was hard voor hem. hij eindigde in de 
middenmoot. Schrale troost voor hem… Fabio 
Jakobsen won ook niet zijn Rhenoyse wedstrijd! Er 
is dus hoop!
Met z’n dertien tegenstanders vertrok hij in zijn 
categorie 9-10 jaar voor de drie ronden. Eén van 
zijn concurrenten had zelfs een bierkratje op zijn 
transportfietsje. Ook hij redde het niet, hij moest 
genoegen nemen met de derde plaats.
 

Rhenoyse groep
De categorie 11-12 jaar bleek met de acht 
deelnemers de kleinste groep, maar met een hoog 
Rhenoy gehalte. Een deelnemer was voor de start 
al verzekerd van een van de ereprijzen. Zij deed 
namelijk als enige dame mee in deze categorie! Dat 
deze renners het zwaar hadden bleek wel uit het feit 



dat er grote verschillen ontstonden. Spannend werd deze race dus niet voor de winnaar, maar het 
lukte twee deelnemers toch om gedurende de wedstrijd van achteruit op te rukken naar de vijfde 
en zesde plek.

De winnaars
Uitslag loopfietsenrace voor de 2 t/m 4-jarigen:
1e plaats: Sten van Alphen (Beesd)
2e plaats: Riff Mesker (Meerkerk)
3e plaats: Matthijs den Hartog (Beesd)
1e dame: Lois Hopman (Meteren)

Dikke Banden Race 5 en 6 jaar:
1e plaats: Joris den Hartog (Beesd)

2e plaats: Liz van den Brom (Acquoy) 
tevens 1e dame

3e plaats: Noah Smid (Leerdam)

Categorie 7 en 8 jaar:
1e plaats: Willem den Hartog (Beesd)
2e plaats: Max van der Heijden 
(Eindhoven)
3e plaats: Jesper Bode (Haaften)
1e dame: Roos Masselink (Beesd)

Categorie 9 en 10 jaar:
1e plaats: Youp van den Brom 

(Acquoy)
2e plaats: Tim van de Hoef 

(Leerdam)
3e plaats: Jens de Heus (Spijk)

1e dame: Lenthe van 
Stappershoef (Rhenoy)

Categorie 11 en 12 jaar:
1e plaats: Thom Hoogveld (Rhenoy)
2e plaats: Joeri van der Linden (Beesd)
3e plaats: Ruben Stijlaart (Rhenoy)
1e dame: Lindy Danne van Dijk (Rhenoy)

Tot slot mocht Miss Rhenoy 2022, Sabine van 
Stappershoef, onder de deelnemertjes ook nog een 
loopfiets en een mountainbike verloten. De loopfiets 
werd gewonnen door Lois Hopman uit Meteren, terwijl 
Lucas Vos uit Beesd de mountainbike mee naar huis 
mocht nemen. 

HW 8-6-22



ZOMERMARKT 2022 in Rhenoy
Eindelijk na 2 jaar kunnen we onze zomermarkt weer gaan houden. Het is weer even wennen en 
organiseren maar zaterdag 3 september a.s. gaan we het weer proberen! Zoals altijd wordt deze 
weer gehouden op het pleintje voor ons witte kerkje aan de Dorpsstraat in Rhenoy. 

Er is voor iedereen weer wat te doen zoals het rad met de bekende boodschappenmanden. Ook 
de heerlijke wafels zijn weer te koop en er staat ook weer een grabbelton voor de kleintjes.  De 
grote sjoelbak is natuurlijk weer aanwezig waar jong en oud zich uitstekend mee kunnen vermaken. 
Uiteraard zal de mooie en gezellige bloemenkraam er ook weer staan.

Spullen voor de markt kunt u inleveren bij Jannie Temminck, Rhenoyseweg 36 in Rhenoy. (geen 
grote spullen aub en geen meubels etc.) U kunt uw spullen eventueel ook afgeven zaterdag 3 
september in de ochtend op de markt.

Wij hopen zoals andere jaren weer veel mensen uit het dorp en omgeving te mogen begroeten op 
onze gezellig zomermarkt. 

Heeft u tijd om ons te helpen, wij horen het graag. Het is altijd een hele klus en vele handjes maken 
licht werk. Noteer zaterdag 3 september alvast in de agenda. Aanmeldingen kunnen gestuurd 
worden naar Nel Temminck 06-24561952 of Jennifer Verstegen 06-13682273

 

De Zomermarktcommissie



De Bloeiende Betuwe
Een paar weken geleden heb ik een rondleiding gehad in onze mooie school “De Bloeiende Be-
tuwe”. Marieke Koelen liep met mij door de school waar ik veel herinneringen tegen kwam. Rond 
1976 bracht ik Lisenka al hier heen en in 1978 Thorvald, altijd met veel plezier naar deze plek 
gegaan, ook allerlei activiteiten daar gedaan.

Er is van alles veranderd en aangepast aan deze tijd, bijvoorbeeld nieuwe toiletpotten maar ook 
alles heeft een frisse lik verf gekregen waardoor alles er weer pikobello uitziet. 

Veel bekende gezichten van kinderen uit Rhenoy waar ik ook even ben gaan kijken. Ook de klas 
die aan het oefenen was voor de eindejaar musical even bekeken en geluisterd maar ik vertel niks 
hierover. Het was leuk om hier weer eens te zijn, we gaan vaker wat horen over en van De Bloei-
ende Betuwe, Marieke heeft het beloofd, dus zijn we nieuwsgierig. 

Het leukste vind ik dat één van de onderwijzeressen vroeger bij mij op de gymnastiek in Beesd 
was, zij wist er nog van alles over te vertellen. 
L.W.

Bericht van Marieke Koelen van de Bloeiende Betuwe
Nog maar een paar weken en dan is het zomervakantie.

In het nieuwe schooljaar zal er elke editie van de Klepperman een stukje namens De Bloeiende 
Betuwe in komen. We kijken er naar uit om nieuws van de school met iedereen te kunnen delen.

Voor nu wensen we iedereen alvast een fijne zomer toe!

   





Een berichtje van sjoelclub ‘t Poortje
Afgelopen maandag de dertiende juni was de laatste sjoelavond voor de vakantie.
We hebben  gezellig gesjoeld, ondanks dat de verenigingszaal wat rommelig was omdat het dak 
van de Betuwe Poort vervangen moet worden. Riet trakteerde op heerlijke cake bij de koffie, zij 
wordt binnenkort 90 jaar. Riet is vanaf dat de sjoelclub startte komen sjoelen. 29 jaar komt ze al en 
de club bestaat in 2023  30 jaar.

Annie – die al heel wat jaren helpt bij de club – en Ryco 
– die al weer vele jaren komt sjoelen – zijn verhuisd 
naar Beesd. Wij, de sjoelers, vonden het leuk om 
ze een bloemetje te geven voor hun nieuwe woning 
en hopen dat ze het daar erg naar hun zin krijgen. 
Natuurlijk gaan we er ook van uit dat Annie blijft helpen 
op de club en Ryco blijft komen om te sjoelen.

We beginnen weer op 8 augustus met sjoelen en 
daarna op:

- 22 augustus
- 5 september 
- 19 september
- 3 oktober
- 17 oktober
- 31 oktober
- 14 november
- 28 november

De laatste datum in 2022 staat gepland op 12 december.

Jeanette

7e Betuwse 11 Dorpentocht:
Kleinschalige parel voor de echte liefhebber!

Rhenoy – Afgelopen zaterdag 28 mei was het al vroeg druk in en 
rond het dorpshuis ‘De Betuwe Poort’ in Rhenoy. Rond acht uur in de 
ochtend kwamen uit het hele land toertocht liefhebbers aan om de 7e 
Betuwse 11 Dorpentocht te gaan rijden. Terwijl de parkeerplaatsen 
gestaag vol liepen, werd om half negen de startbel geluid om de 
eerste wielrenners die de 130 kilometer zouden gaan rijden, te laten 
startten. Onder de gezellige klanken van vrolijke muziek van DJ 
Leander vertrok de een na de andere wielrenner. Natuurlijk wilden 
de beide speakers, Hans en ‘gast’ speaker Rutger, van de renners 
weten waar men zoal vandaan kwam. Het bleek dat menigeen 
zelfs op de fiets van huis, o.a. Den Bosch, Tiel, Geldermalsen en 
Leerdam, was komen fietsen. Sommige legden zo wel dicht tegen de 
200 kilometer af!

‘Gast’ speaker en wethouder Van 
Stappershoef luidt de bel...



Bijzondere ontmoetingen
Ondanks de frisse ochtend was het verwarmend om even korte gesprekjes te hebben met 
sommige deelnemers. Zo was er een echtpaar dat helemaal uit Friesland kwam om de 100 

kilometer te rijden, zij waren al om vijf uur vertrokken. Uit 
Tiel kwam de heer Story, 80 jaar (!) en oudste deelnemer, 
op de fiets om de 100 kilometer vanuit zijn geboortedorp 
te gaan fietsen en dan nog terug naar Tiel! Hij had het 
geweldig naar zijn zin gehad.
De trouwe deelnemende Rhenoyse dames Mirella, 
dochter Tessa en Lion gingen deze keer voor de 130 
kilometer. Of de drie sportieve dames die de 50 kilometer 

op de step deden en een 
groepjes ‘gewone’ fietsers 
die met de aanhanger 
achter de fiets ook de 
hond een leuk dagje uit 
bezorgden.

Als speakers, die 
de hele dag aan de 
start deelnemers staat weg te bellen of te ontvangen, 
kregen we natuurlijk niet alles mee. Je zag wel mensen 
vol goede moed vertrekken, om diezelfde mensen 
vervolgens met rode wangen en bezweet gezicht te zien 
terugkeren. Het was dit keer zwaar vanwege de straffe 
Noordwestenwind, die met name de laatste 25 kilometer 
tegen was.

Toen uiteindelijk over tienen ’s morgens 
iedereen onderweg was, bleek dat 
er dit jaar totaal ruim 420 betalende 
deelnemers waren voor de 50, 100 
en 130 kilometer lange toertocht. Dat 
waren er beduidend minder als de 
vorige editie. Rekening houdend met 
het Hemelvaart-weekend en de grote 
hoeveelheid evenementen in de regio, 
iedereen had opeens wat na 3 jaar 
‘droog’ staan, was de organisatie zeer 
tevreden met de opkomst. 

Tweede termijn…
Even leek er een probleem te ontstaan, toen bleek dat de ontvangstboog en de kermis door pech 
niet tijdig zouden kunnen arriveren. Maar toen die er waren was er voldoende mankracht om toch 
alles nog netjes op tijd klaar te hebben staan.

Bekende, onbekende en 
bijzondere deelnemers!

Zichtbaar moe ontvangen deze rensters de medaille van Miss Rhenoy.



Miss Rhenoy, Sabine van Stappershoef ook al Miss 
Rhenoy in 2020, arriveerde ook netjes op tijd en 
voorzitter Klaas van Leeuwen hing haar de nieuwe 
2022 sjerp om.
Hierna kon ze direct aan de slag. Samen met Patrick 
en fotografe Marcha ging ze even naar het rustpunt 
om met papa op de foto te gaan! Ook daar was het 
een drukte van belang. Eenmaal terug was het snel 
alle medailles klaarzetten, 
want de eerste fietsers 
kwamen inmiddels alweer 
terug.

Terug op terras
Alle deelnemers waren vol lof over de goed ‘gepijlde’ routes, behalve 
die enkeling die een of twee bordjes hadden gemist. Dit keer had het 
in hun voordeel gewerkt, want in plaats van 100 km stond er maar 80 
km op de teller! Los van de stevige wind zat het weer enorm mee voor 
de renners, want er was rekening gehouden met een buitje, maar er 
was volop zon!

Het terras zat dan 
ook snel bommetje vol. En terwijl de dorstige 
kelen werden gesmeerd met gekoeld bier en 
fris, gingen ook de hamburger en kroket als 
warme broodjes over de toonbank. Ondertussen 
zorgden DJ Leander en zanger Marcel Leemkuil 
voor de vrolijke (harde) noot, voordat het feest 
voor de kinderen… de 40ste Rhenoyse Dikke 
Banden Race… kon beginnen. Direct na de 
prijsuitreiking van dezelfde Dikke Banden Race 
gingen alle vrijwilligers, en dat waren er weer 
meer dan vorige jaren, aan de slag om op te 
ruimen.

Het was al laat in de middag, wat zeg ik, het was al avond voordat de laatste wielrenners het voor 
gezien hielden. Voor hen zat naar huis fietsen er niet meer in, maar via ‘taxibedrijf van Bruggen’ 
werd voor een veilige thuis rit gezorgd! Met dank aan Wim van Bruggen! 

Op naar de 8e Betuwse 11 Dorpentocht in 2023? Of hoe gaat de toertocht straks heten? Nu 
Geldermalsen West Betuwe is geworden? Er zijn enkele suggesties gedaan door de deelnemers, 
maar of de juiste erbij zit is nog de vraag? Het bestuur van de Stichting Wielerronde Rhenoy zal 
hier in de komende periode een ei over moeten leggen.

HW 15-6-22

Zanger Marcel Leemkuil liet van zich horen!

Sabine van Stappershoef ging voor tweede termijn Miss Rhenoy!



Timmerdorp 2022
Yes! Het kan weer en wat kijken we er allemaal naar uit, Timmerdorp 2022. We kunnen weer gaan 
timmeren, schilderen, dansen, ravotten en vooral veel plezier maken. Alle beschikbare plaatsen zijn 
al vol en de Timmerdorp commissie is is druk bezig met de voorbereidingen om voor alle kinderen 
weer een onvergetelijk Timmerdorp neer te zetten.

Wij hebben er al zin in jullie ook?



Bomen in de speeltuin
In deze uitgave een beetje nostalgie, 2 kastanje bomen zijn vroeger door 2 vrijwilligers gepoot net 
voordat speeltuin De Speelberg geopend werd. Willem van Gameren en Theo van Bremen waren 
maatjes en hielden het groene gedeelte in en om de speeltuin en het dorpshuis keurig bij. Willem 
zie ik nog regelmatig maar Theo is helaas overleden. Twee unieke personen die we niet gauw 
vergeten, deze bomen helpen ons daarbij  

L.W.



Betuwe Poort
Na ruim 30 jaar is het dak van de Betuwe Poort is aan vervanging toe. 

In verband met deze geplande werkzaamheden en om kosten te besparen hebben een aantal 
vrijwilligers op 2e pinksterdag geholpen om de zonnepanelen van het dak te halen. 

Vanwege asbest heeft een gespecialiseerd bedrijf de golfplaten op 15 juni verwijderd. 

De aannemer heeft vervolgens op donderdag 16 juni het nieuwe dak op het gebouw gemaakt. 

Stichting Opwaarts heeft voor een groot gedeelte van de te maken kosten subsidie aan kunnen 
vragen. Helaas dekt dit niet alle kosten voor volledige vervanging van het dak van de Betuwe Poort. 

Wij als Stichting Opwaarts willen dan ook graag een beroep doen op de inwoners van Rhenoy. 

De komende tijd zullen er een aantal acties op touw gezet worden, O.a. een verloting met leuke 
prijzen , om geld in te zamelen. 

Bestuur Stichting Opwaarts





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





Family Food & Fun Festival Rhenoy, 26 en 27 augustus 
2022
Na het succes van het eerste Family Food & Fun Festival in 2019 hebben we daar in 2020 en in 
2021 door Covid19 helaas geen vervolg aan kunnen geven. Dat gaan we dit jaar helemaal goed 
maken ! 

Houd de brievenbus en de diverse sociale media in de gaten want de komende weken zullen we 
steeds meer ‘prijsgeven’ van het programma. 

In ieder geval is er de Pub Quiz op vrijdagavond 26 augustus 
Iedereen van jong (vanaf 12 jaar) tot oud is welkom vanaf 19 uur. Met algemene 
kennisvragen, gesteld door onze gezellige quizmaster, fotorondes en muziekvra-
gen maak je met een goed samengesteld team ook nog kans op leuke prijzen. 
Na de Pub Quiz neemt de muziek het over van de quizmaster en kan er gezellig 
nagetafeld en natuurlijk ook gedanst worden.

Inschrijven voor de Pub Quiz kan nu al doe dat snel want vol = vol
Stuur daarvoor email naar pubquiz@festival-rhenoy.nl of eddeheer@hotmail.com
Geef daarbij de namen en leeftijden van de maximaal 6 teamleden door (zover deze al bekend 
zijn) en ook een originele teamnaam. Voor het team met de leukste naam is er weer een leuke prijs 
beschikbaar.  Het goede nieuws : we hebben de toegangsprijs verlaagd en is nu € 20,- per team.

Natuurlijk wordt dit 2e Family Food & Fun Festival in Rhenoy een verbeterde versie van het 
1e  festival !
Zaterdag 27 augustus zal de Speeltuin omgebouwd zijn tot festivalterrein 
Met food- & drink ‘trucks’, Spantenten, zit – en staanplaatsen, attracties voor kinderen en jongeren 
en natuurlijk wordt dit alles opgeluisterd met veel muziek !  
Als je vergeten bent hoe de zaterdag van het 1e Family Food & Fun Festival was of je kon er toen 
niet bij zijn, nog wat foto’s om de sfeer te proeven.



Natuurlijk kunnen we ook dit jaar niet zonder helpende handjes en sponsoren. Heb je zin om mee te 
helpen dit Rhenoy’s Family Food & Fun Festival 2022 een groot succes te maken laat ons dat aub 
weten via feestcommissie.rhenoy@gmail.com.
of bel met Ed 06-3904699 of Corinna 06-39764670

Tot vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus
Mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy



Protestantse Gemeente Rhenoy - Gellicum

In aansluiting op de vorige tekst in de Klepperman waarin we onder andere stil stonden bij de teksten 
‘Alles komt goed?!’ en ‘HET KOMT GOED!’ kunnen we hier vermelden dat we inmiddels gestart zijn 
met de werving van een kerkelijk werker. De volledige vacaturetekst vindt u op http://www.pgbeesd.
nl/. We hopen uiteraard dat we snel iemand vinden die samen met dominee Joline van Poppel 
voor de nieuwe gemeente Beesd Rhenoy Gellicum aan de slag kan gaan met het nieuwe Visie- en 
beleidsdocument ‘Geloven in de toekomst’. Het volledige plan kunt u overigens lezen via de link 
http://www.pgbeesd.nl/download/beleidsplan-geloven-in-de-toekomst-2022-2026.

In het 2e hoofdstuk van het beleidsplan en hieronder staat de verdeling van de kerkdiensten 
over de beide kerkgebouwen vermeld zoals we dat vanaf september 2022 gaan uitvoeren.- Eén 
zondag van de maand kerkdienst in Rhenoy - Twee zondagen van de maand kerkdienst in Beesd 
- Eén zondag van de maand kerkdienst in Rhenoy en Beesd - In het geval van 5 zondagen in de 
maand, zijn er drie kerkdiensten in Beesd. Bijzondere diensten of vieringen waarbij meer dan 100 
kerkgangers worden verwacht (Startzondag, Kerst-, Paas- en Pinksterfeest e.a.) vinden plaats in de 
St. Pieterskerk te Beesd. Voor bijzondere diensten of vieringen waarbij minder dan 100 kerkgangers 
worden verwacht (vespers, biddag en dankdag, oudejaarsdienst, Hemelvaart of andersoortige 
kleinschalige vieringen (bijv. Taizévieringen e.a.) is de kleinere en intiemere Dorpskerk in Rhenoy bij 
uitstek geschikt.

Mocht u eens naar de Dorpskerk komen, dan kunt u ons mooie orgel bewonderen.
  

In 1984 is er een boekje gemaakt met de titel ‘100 jaar orgel in de Hervormde Kerk te Rhenoy’. In 
dit boekje zijn veel technische details over het orgel en de financiering ervan te lezen. Namen van 
bouwers, restaurateurs, predikanten en organisten in die periode staan er ook in. Verder is er in 
vermeld dat in 1949 -1950 een restauratie van het orgel nodig was, omdat het orgel na de tweede 



wereldoorlog ernstige gebreken had gekregen. In de avonddienst van 21 mei 1950 kon in een 
stampvolle kerk het orgel weer in gebruik worden genomen. Heeft u interesse in de gehele inhoud 
van het boekje, dan is het mogelijk om deze tekst via het mailadres scriba.rhenoygellicum@gmail.
com digitaal op te vragen.
 
Het gedicht dat boven de klavieren van het orgel was bevestigd -  in oude spelling -  had de titel 

‘HET ORGEL’
Het orgel is een beelt van ’t leven hier beneden.
Veel pijpen stander in verdeylt in haar geleden,
een ieder heeft syn plaats, een ieder zijn geschry.
Soo is den staet en praet der mensen velerlij.
Ghy hoort de lichtste pijp het allerhoogschte blasen,
ook die het minste weet, wil het allermeeste rasen.
Nu siet eens het pedael, men trette met ten voet
en geeft nochthans den dreun daer het al op steunen moet. 
Het orgel hout hem stil, als ’t niet wordt opgeweckt, 
van die de pijpen en registers trekt.
Hoort vrienden, ’t is maer wint die weynich blijvet.
die ons bij ’t leven hout en die het orgel drijvet.
Dout een een pijpken toe, ten slaet niet meer geluyt,
stopt ons de adempijp, het leven isser uyt.

Tot slot, wilt u onze diensten bijwonen, kijk dan In het blad Kerkklanken of op de internetsite 
http://www.pgbeesd.nl/kerkklanken/ zodat u weet waar we onze kerkdienst vieren. U kan ook uw 
mailadres doorgeven aan het mailadres hieronder, dan krijgt u in het geval er onverwachts iets niet 
doorgaat of we actueel nieuws voor u hebben een mail. 
Voor vragen over onze kerk en het kerkenwerk kunt u terecht bij onze Ouderling Kerkrentmeester 
Dennis Haag,  Breezij 11, 0345 – 505637 of per e-mail naar scriba.rhenoygellicum@gmail.com. 

De Kerkenraad 

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





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



 

 
 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
• Vacature
• Remco van Hensbergen
• Kees Froeling
• Patrick van Leeuwen
• Karin Verzijden
• Jack Bloem

  voorzitter  06-52050521  
  secretaris  
  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
• Vacature    Interesse? Mail naar vdr@rhenoy.info

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

  0345-681392
  0345-681216

Sjoelclub ‘t Poortje
• Annie Merkens
• Jeanette Wennekes

  0345-682322
  06-25458313

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




