


Van achter de bestuurstafel
Het is weer voorbij die mooie zomer,
die zomer die begon zowat in mei,
Ha, je dacht dat er geen einde aan zou komen,
Maar voor je ‘t weet is heel die zomer alweer lang voorbij.

Met nog een kleine roes in m’n systeem van het geweldige Family Food and Fun Festival begin ik met het 
schrijven van deze bijdrage.
De zomervakantie is voor de meeste onder ons alweer voorbij en lijkt alles weer in z’n normale ritme te 
komen. Een prachtig voorjaar en zomer met een lange periode van extreme warmte en vele 
activiteiten welke eindelijk weer door konden gaan. 
Corona, niemand kan en wil het woord meer horen.

Koningsdagfeest, in een nieuwe setting, wat een gezelligheid!
Het was heel fijn dat veel dorpsgenoten aan het genieten waren, samen over de kleedjesmarkt en 
lekker eten. Ook de kinderen hebben een geweldige dag gehad, de speurtocht heeft de kinderen Rhenoyse 
historie geleerd en daarna op de markt goede lessen in ondernemerschap. Zeer leerzame dag!

Heb zien gebeuren dat een hevige regenbui geen grip kreeg op de stemming bij de bonte avond van het 
timmerdorp. Massaal werden de handjes uit te mouwen gestoken en werd de hele bubs opgepakt waarna 
in de Betuwe Poort het feest werd voortgezet. Wat een trouwe organisatie is dat toch elk jaar weer en de 
hoeveelheid aanwezige kinderen is waanzinnig.

En dan ook nog Familie Food and Fun Festival, dat was zeker FUN.
Mensen in de omgeving vroegen: Wat is dat toch, een pubquiz? 
Nou, het dorp op zijn best. Alle intelligentie samengevoegd in 1 team, met een portie bitterballen, heel veel 
fanatisme… en een borreltje. Gehouden in de speeltuin, was voor het weekend incognito, onherkenbaar 
door de sfeervolle aankleding. Dat is de Rhenoyse Pubquiz. Ook daar was de gezelligheid onderling groot. 
En dan door naar de zaterdag: voorgerecht heerlijke oesters, hoofdgerecht lekkere burgers of steak met 
kleine toevoeging van Route 88, en als dessert een zoete wrap. Samen met dorpsgenoten heerlijk gegeten, 
geluisterd en gedanst op heerlijke muziek. Wat een bijzonder weekend in ons kleine, maar soms ook grote 
dorp!

Als beloning voor al het harde werken van alle vrijwilligers zien we het ledenaantal flink zien toenemen. De 
maximale waardering voor hetgeen wat we met z’n allen doen.
Wie zouden het leuk vinden om mee te helpen met de organisatie van de verschillende initiatieven binnen 
de VDR?
Alles was vroeger beter, nou niet alles maar sommige acties wel! Daarom gaan we net zoals in 2017 weer 
een verenigingsdag organiseren waarbij alle (dus ook niet VDR) initiatieven zichzelf kunnen presenteren 
aan (nieuwe) dorpsgenoten. Zodat iedereen kennis kan maken met alle geweldige initiatieven en de 
mensen hierachter.
Want ook op dat vlak merken we dat dit bij een groot aantal mensen onduidelijk is wat nou bij wie hoort en 
hoe men in contact kan komen met de organisatoren. 
Verdere details over datum en invulling van deze middag zal binnenkort bekend worden.

Binnen het bestuur van de VDR zijn we met diverse verandertrajecten bezig, want ook de VDR kan en mag 
niet stil blijven staan in deze turbulente tijden. 
Twee punten waar we mee bezig zijn is de herkenbaarheid de VDR bij onze dorpsgenoten te vergroten. We 
hebben namelijk gemerkt dat nog te vaak dorpsgenoten niet goed weten waar de VDR nou eigenlijk voor 
staat, en welke initiatieven zij allemaal ondersteunt. Ergens in deze editie van de Klepperman komen we 
erop terug. 
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ACTIVITEITEN AGENDA
     
Sjoelclub t’ Poortje   Maandag 17 oktober
     Maandag 31 oktober
     Maandag 14 november
     Maandag 28 november
     Maandag  12 december
          
Kaartclub    Vrijdag  28 oktober
     Vrijdag  18 november
     Vrijdag  9 december 

Halloween    Vrijdag  28 oktober

Open Eettafel    Maandag 31 oktober
     Maandag 28 november
     Maandag 12 december

Sinterklaas in Rhenoy   Zaterdag 19 november
 
Kerstmarkt    Zaterdag 10 december

Wil nog 1 ding even aanstippen, de moeizame en soms ook eenzame tijd hebben ook sporen achtergelaten 
in Rhenoy. Mensen hebben soms een korter lontje gekregen, dat is terug te zien in het uiten van gevoelens 
op de verschillende social media. Ook via de kanalen welke we in ons dorp gebruiken. Het zal wel weer 
slijten maar wees bewust van wat je stuurt. De woorden, wijze waarop en wat de impact van een berichtje 
of reactie kan zijn op deze kanalen. 

 Ik wens jullie alvast een hele mooie nazomer toe, en laten we elkaar blijven
 ontmoeten.

 En een warme groet van mijn zijde

 Ron van Ree
 Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy.



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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Zomermarkt Rhenoy
De markt bij ons mooie kerkje is weer een succes geworden, 9 kramen volgepakt met van alles vormden een 
mooi geheel. De enveloppen stand aan het begin, aan de overkant van alles van kleding tot glaswerk, boeken 
in grote getalen, de grote sjoelbak met stenen van zo’n 15 cm, een mega bak waar iedereen kon oefenen. 
Voor de kids de grabbelton en een prachtige bloemen kraam die er echt uitsprong.

Een aantal dames hebben de vaasjes van te voren er al uitgepikt plus de manden, de vaasjes gevuld met 
prachtige orchideeën en andere bloemsoorten, de manden gevuld met alle boodschappen die geschonken 
waren, het zag er kleurrijk uit. Dan de kramen waar iedereen stond te genieten, hamburgers en saté gingen 
vanaf de start tot aan sluitingstijd als warme broodjes naar de mensen toe, ondanks de warmte kon dat de 
pret niet drukken. Tot slot de wafels en het rad van avontuur, zelfs met de warmte wilde het beslag niet rijzen, 
uiteindelijk toch gelukt en ook dit keer werden er heel veel wafels gebakken, men lustte er wel pap van. 
Het rad van fortuin en de bar niet te vergeten, in de hoek bij de ingang van de kerk werden ook de prijzen 
uitgereikt aan de winnaars van de verloting en van het rad, veel blije mensen op deze warme zeg maar hete 
zaterdag.

De opbrengst was € 3900, een prachtig bedrag waar de organisatie heel blij mee is, het was een hele klus 
maar vele handen maken licht werk. Via deze weg wil de zomermarkt commissie iedereen bedanken voor 
hun inzet, dit team heeft veel en goed werk verricht.

Jammer dat Nel Temminck gaat stoppen, zij heeft samen met de andere gezorgd dat deze zomermarkt weer 
een succes was. Wij hopen dat er een opvolger is die samen met de andere commissieleden de kar wil 
trekken. Alle sponsoren heel hartelijk bedankt voor jullie ondersteuning en zijn heel blij met jullie.

Namens iedereen allemaal hartelijk bedankt!

De zomermarkt commissie.



Rhenoy’s Rubriekje

Nieuwe rubriek, nieuws gezocht!

In deze nieuwe rubriek in de Klepperman is 
de redactie op zoek naar leuke, bijzondere of 
belangrijke gebeurtenissen van de inwoners van 
Rhenoy.

Is er een baby geboren, een huwelijk gesloten, een 
bijzondere leeftijd behaald of een andere leuke  
gebeurtenis gebeurd? Stuur het op naar de redactie 
via redactie@rhenoy.info of stuur een berichtje 
naar 0611773735. 

Joost en Adrie zijn getrouwd

Op vrijdag 9 september gaven Joost de Bruijn en 
Adrie Brouwer elkaar het ja-woord. Het gelukkige 
stel woont sinds kort weer in het ouderlijk huis van 
Joost op de Tiendweg.

Een foto met een koe mocht natuurlijk niet 
ontbreken en wat een prachtige foto is het 
geworden.

Joost en Adrie, van harte gefeliciteerd en veel geluk 
in de liefde gewenst!

3de  plaats voor Rhenoy op dorpenvoetbal

Het is alweer een tijdje geleden dat op Sportpark 
Boutenstein het Cap de Croix dorpenvoetbaltoernooi 
plaatsvond. Onder leiding van coach Adrie van 
Steijn behaalde Rhenoy de derde plaats op dit 
toernooi. Enkel de 2 elftallen uit Beesd wisten hoger 
te eindigen op dit toernooi.

Sarah Arende Bogerd geboren

Op 18 maart zijn Robbert Bogerd en Sandra van 
Vliet trotse ouders geworden van dochter Sarah. Het 
gaat erg goed met het kersverse gezinnetje wonend 
op de Haarakker. Het drietal heeft onlangs genoten 
van een heerlijke vakantie in Spanje.

Robbert en Sandra, van harte gefeliciteerd en veel 
geluk!



Zomaar Rhenoyers vertellen……….
Ook dit keer is deze rubriek weer aanwezig, in de vakantietijd lukt het niet altijd maar dit keer zijn er weer 2 
personen die graag iets willen vertellen. We zijn aangeland op de Oudenborch, Hooge Veld 10, ik werd aan 
hen voorgesteld op ons dorpsfeest in de speeltuin ,, De Speelberg ‘’, een ontzettend leuk feest met veel blije 
mensen zo ook deze twee.

Antoinette van Baaijen en Paul Voorend komen beide uit deze omgeving, zij uit Culemborg en hij uit Deil. Na 
eerst 10 jaar in Geldermalsen te hebben gewoond kwam de wens naar een ander huis. Op zoek naar een 
plek waar je zelf kon kiezen wat voor soort huis je wilde bouwen, interesse was er zeker dus aan de slag in 
Rhenoy, zij hebben er niet lang over na hoeven te denken om te beslissen want er waren méér gegadigden.

Paul heeft een autoschadebedrijf in Geldermalsen en Antoinette heeft een mooie baan bij de bank ABN Amro 
in Amsterdam. Paul groeide op in Deil waar zijn ouders een autoschadebedrijf opgezet hebben aan huis, 
hij was dus vaak te vinden tussen de auto’s met schade, volgde de opleiding werktuigbouwkunde en heeft 
uiteindelijk het bedrijf van zijn ouders overgenomen en een nieuw bedrijf gebouwd in Geldermalsen.

Antoinette werkt in Amsterdam op het hoofdkantoor van ABN Amro als Productmanager zakelijke 
kredietverlening, dit heeft met financiën te maken maar dat gaan we hier niet uitleggen. Ongeveer een keer 
per week is zij op kantoor te vinden omdat het fijn is mensen persoonlijk te spreken maar verder werkt zij nog 
steeds veel thuis. 

Wij hebben ook over vrije tijd gesproken, heb je die of zorg je er gewoon voor, allebei sportmensen, Antoinette 
is een hardloopster, 4 keer in de week sinds een jaar of zeven en daarmee traint ze voor ultralopen, 
marathons of meer zoals in mei nog een 60 km, of het niks is. Met een groep van zo’n 100 mensen loopt het 
fantastisch en meestal in het weekend op onverharde paden, en is beter voor je lijf. Paul stapt het liefst op zijn 
racefiets of mountainbike en zo heeft ieder zijn/haar eigen ding qua sport.

Het was weer een leuk gesprek, helaas zonder Paul maar ik heb wel zijn hobby bewondert, 3 stuks 
eigengebouwde Lego auto’s, echt grote exemplaren. Dit is heel anders dan hij gewend is maar ik vind het 
wel knap. Nog heel iets anders maar ook weer over auto’s, Antoinette is ook gek met en op auto’s, zij is 
namelijk voorzitter van Stichting GO!Wheels uit Geldermalsen. Een club die in juni van elk jaar een autotoerrit 
organiseert door de Betuwe om zo geld in te zamelen voor een lokaal goed doel dat kinderen ondersteund. 
In totaal is er in 10 jaar al een bedrag van € 130.000 voor goede doelen bijeen gebracht, fantastisch dat er 
overal zo geholpen wordt. Bedankt voor dit leuke gesprek.          

L.W.

TIMMERWERK • METSELWERK • NIEUWBOUW • INTERIEUR • RESTAURATIE

Dorpsstraat 28, Rhenoy • info@markvandijk.nu 
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KERNAGENDA RHENOY
Via deze pagina’s houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rond de kernagenda. De 
kernagenda is een lijst van wensen en acties, opgesteld door het dorp en de gemeente, om de leefbaarheid 
in Rhenoy te borgen en vergroten. Kort gezegd moeten ze het leven in Rhenoy prettiger maken. Dat doen 
we door ons te richten op acties die telkens voor een grote groep een positieve bijdrage leveren.

Historie
De voorloper van de Kernagenda was het dorpsplan. Vanuit dit plan hebben we de afgelopen jaren 
meer dan 80 acties uitgevoerd, ven klein tot groot. Denk daarbij aan de nieuwbouw op de Oudenborch, 
de steiger langs de Linge, zonnepanelen op de Betuwe Poort en voorzieningen in de kleine zaal om 
bijeenkomsten beter mogelijk te maken.

Meedenken en -doen
De kernagenda van Rhenoy is opgesteld op basis van input uit het dorp via bijeenkomsten. Heb je iets 
waarvan je denkt dat het ook op de agenda kan komen, laat het dan een van de werkgroepsleden weten. 
Ook als je zelf actief wil bijdragen dan kan dat via een van de leden. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk 
om wat we met elkaar kunnen doen in plaats van het er alleen maar over te hebben.

Werkgroep
Rhenoy kent een kerngroep en een drietal werkgroepen, waarin de acties worden uitgevoerd. Dat doen we 
in nauw overleg met de gemeente. In de kerngroep zijn de drie werkgroepen vertegenwoordigd en worden 
zaken op elkaar afgestemd. In de kerngroep zitten:
• Frido van Orden (levensloop bestendig dorp)
• Kees Froeling (leefomgeving en voorzitter)
• Peter Okkerse (leefomgeving)
• René Bakker (levensloop bestendig dorp)
• Ria van Esterik (gemeente West Betuwe)
• Ron van Ree (verkeersveiligheid)

Contact
via email naar kernagenda@rhenoy.info.
De actuele kernagenda staat op https://www.westbetuwe.nl/kernagenda-rhenoy

Levensloopbestendig dorp 

  
De Einder / Lof
De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met Jacoline Hartman, wethouder Ruimtelijke Ordening, 
over de toekomst van de voormalige katholieke kerk / De Einder / Lof. Het pand is al jarenlang niet meer in 
gebruik en het terrein verloedert zienderogen. 

Twee jaar geleden hebben we samen met de gemeente de komst van een feestzaal succesvol tegen 
kunnen houden. Daarna is er door de eigenaar en een projectontwikkelaar een voorstel ingediend om het 
gebouw te slopen en op die plek zorgappartementen te realiseren. Hier stonden zowel het vorig college van 
B&W als wij als dorp niet op voorhand negatief tegenover. 



Het nieuwe college van B&W heeft echter een ander standpunt ingenomen. Hun voornaamste bezwaar 
tegen de komst van zorgappartementen is dat deze weinig meerwaarde bieden voor het dorp Rhenoy 
zelf. Inmiddels heeft de gemeente een concept opgesteld waarin na sloop van het gebouw er enkele 
woningen langs de Rhenoyseweg en daarachter appartementen (drie woonlagen) worden gerealiseerd. 
Nadrukkelijk is het daarbij de bedoeling om betaalbare woningen te realiseren (sociale huur / middenhuur 
/ sociale koop) gericht op de doelgroepen ouderen en jongeren. Dit plan is onlangs voorgelegd aan de 
eigenaar en projectontwikkelaar, het wachten is nu op een reactie. Precieze details zijn op dit moment nog 
niet uitgewerkt. Als de eigenaar perspectief ziet in het concept van de gemeente zal het concept nader 
uitgewerkt moeten worden. 

Parkeeroverlast Betuwepoort
Op de informatie-avond van 22 juni is de parkeeroverlast rond de Betuwe Poort ingebracht als punt om aan 
te pakken. De beschikbare parkeerruimte voor woningen aan de Kornelis van Wijnenstraat is beperkt, wat 
tot problemen leidt als bezoekers van de Betuwe Poort in de straat parkeren. Omdat deze overlast door 
meer mensen wordt ervaren is besloten dit als concreet punt toe te voegen aan de Kernagenda. 

Verkeersveiligheid   

  
Ondanks dat het de afgelopen periode rustig is geweest binnen onze werkgroep, is er op de achtergrond 
toch een hoop beweging geweest.

In de afgelopen maanden is de gemeente bezig geweest om alle dorpskernen te bezoeken en hiervan de 
input te inventariseren en in één overzicht te zetten zodat er overzicht ontstaat in de behoefte binnen alle 
dorpskernen.

Tevens hebben ze deze lijst aangevuld met de betrokken ambtenaar en ook een prognoseplanning. Deze 
lijst wordt op korte termijn besproken met het kernteam, waarna wij jullie verder kunnen informeren over de 
stand van zaken.

Daarnaast zijn wij zelf bezig om de voorbereidingen te treffen voor de bewustwordingscampagne, deze 
actie gaan we inzetten niet alleen om weggebruikers binnen maar ook buiten de dorpskern bewust te 
maken van hun eigen gedrag, maar ook een stuk bewustwording van de aanwezigheid van andere 
personen en activiteiten in de directe omgeving. Dat deze actie erg omvangrijk is beginnen we ons steeds 
meer van bewust te worden, vandaar dat we graag een oproep doen naar mensen die het leuk vinden om 
hier een steentje aan bij te dragen. 

Leefomgeving   

  
Zoals eerder aangegeven streven we met dit team naar een beter aanzien van het dorp met behulp 
van biodiversiteitsoplossingen waarbij een bij- en vlindervriendelijke beplanting wordt gebruikt om 
betere bestuiving van gewassen in onze omgeving te krijgen en de diversiteit in bij- en vlindersoorten te 
behouden.

Tijdens de inloopavond hebben we weer veel leuke reacties van de bewoners uit Rhenoy gekregen die ons 
hebben aangezet om een aantal acties te ondernemen. Hieronder een korte opsomming:



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  





proef met veldbloemen
We hebben als proef langs de Dorpsstraat ter hoogte van de 
schapenweide wildbloemperken aangelegd. We kregen al snel 
hulp van zowel aanwonenden als passerende dorpsgenoten. Onze 
dank voor deze spontane acties!

Als resultaat 
waren tijdens de 
zomermaanden 
kleurrijke perken 
te zien. Wel 
jammer was de 
lang aanhoudende 
droogte waardoor 
veel van het effect 
verloren ging.

Bomen Beschuinse
Op 5 September was er een Kernagenda overleg waarbij we van de Gemeente te horen kregen dat de 
boomaanplant op de Beschuinse hersteld gaat worden. Dode bomen worden vervangen en ontbrekende 
bomen worden alsnog geplaatst zodat de gehele weg van aanplant is voorzien zoals voorheen het geval 
was.

Bloembakken
Samen met de bewoners van de straat zijn de bloembakken 
aan lantaarnpalen van de Mr AJ Lansstraat weer voorzien van 
planten die de biodiversiteit ondersteunen. Dit keer zijn er ook 
meerjarige planten bij die ook in de winter bijdragen aan een mooier 
straatbeeld. We gaan van de winter bekijken hoe deze beplanting 
bevalt en of we voor komend jaar tot aanpassingen moeten komen.

Hortensiaperken
Voor de nieuwe aanplant van de hortensiaperken waren 
we dit jaar te laat. We zullen deze volgend jaar zeker 
meenemen en voor alle acties bekijken welke oplossingen 
we kunnen bedenken voor de toenemende droogte 
periodes. Daarover gaan we in eerste instantie met de 
direct aanwonenden in overleg. Daar heeft nu al een 
inventarisatie plaatsgevonden en de grootste wens is om 
te komen tot een meer diverse invulling van de perken.



LingeCup 2e editie 
voor biljartclub ‘de Betuwe Poort’

Rumpt – Zaterdag 6 augustus jl. vond ‘s middags in het 
Rumptse dorpshuis Albertine, de prijsuitreiking van de 
tweede editie van de LingeCup plaats. De LingeCup is een 
zomerse biljartcompetitie tussen biljarters uit Acquoy, Gelli-
cum, Rhenoy en Rumpt. Initiatiefnemer en tevens competi-
tieleider, Ben van den Berk, overhandigde de beker aan de 
teamleider van winnende team uit Rhenoy, de éminence 
grise, Jacques Westbroek.

Betuws onder onsje
In 2021, toen door de Corona crisis de reguliere biljartcom-
petitie voor het grootste deel plat had gelegen, polste Ben van den Berk uit Gellicum bij de biljartvereni-
gingen van de naast gelegen dorpen of er belangstelling was voor een kleine onderlinge competitie. Daar 
werd enthousiast op gereageerd en zo ontstond dat jaar de eerste editie van de LingeCup. 
In tegenstelling tot de reguliere biljartcompetities bestond ieder team uit vijf deelnemers per wedstrijd en 
werd het aantal caramboles van 30 teruggebracht naar 25, waardoor snellere partijen ontstonden.
Na een spannende serie van zes wedstrijden per team eindigden Rumpt en Rhenoy met hetzelfde aantal 
punten bovenaan, maar Rumpt won uiteindelijk de beker op basis van een beter moyenne gemiddelde.

Team Rhenoy winnaar 2022
Al gaf competitieleider Van den Berk aan dat het dit jaar al vanaf de start wel duidelijk was, ging het in de 
eerste wedstrijd van Rhenoy nog helemaal mis tegen de rivaal van 2021, Rumpt. Pas halverwege de com-

petitie kwam Rhenoy aan de leiding om die vervolgens niet 
meer af te geven. Met een score van 225 punten werd Gelli-
cum vierde, Rumpt scoorde 250 punten en werd derde en met 
slechts één puntje meer (251 punten) werd Acquoy tweede. 
Rhenoy won deze editie met ruime cijfers: 266 punten.
In zijn dankwoord bedankte teamleider Jacques, Ben van den 
Berk voor de voortreffelijke leiding en het opzetten van deze 
competitie, terwijl hij de andere teams bedankte voor hun Ge-
rard Dorresteijn, Ko van den Anker, Klaas van Leeuwen, John 
de Keijzer, Leen Temminck en Hans Wennekes, dat de gezel-
ligheid wat hen betreft de boventoon moest blijven voren.

Ben van den Berk lichtte twee spelers van deze competitie 
er uit. Zo noemde hij Gerard Dorresteijn als meest constante 

speler van deze competitie en riep hij iedereen op om er voor te zorgen dat het moyenne van 
Hans Wennekes omhoog zou moeten! Anders zou hij dat zeker doen!
Verder gaf hij in zijn betoog aan dat wat hem betreft er ook volgend jaar weer een LingeCup 
zou worden gehouden. Waarna Rhenoy aanbood om de prijsuitreiking in 2023 in Rhenoy te 
houden.

Hier werd op geproost en gingen de nootjes, de drankjes, de balletjes en de snacks nog lang 
in het rond. Klaas, niet op de fiets, nam de beker mee naar Rhenoy, die nu in ons dorpshuis de 
Betuwe Poort staat te shinen. 



Nieuws vanuit de Protestantse Gemeente Beesd Rhenoy 
Gellicum

De afgelopen maanden zijn er veel vreugdevolle ontmoetingen geweest in en rondom de Dorpskerk.
Dit, nadat we eerst afscheid hebben moeten nemen van de voorzitter van de protestantse gemeente Beesd, 
de heer Frans baron van Verschuer. We hebben hem zeker gemist en zullen zijn aanwezigheid en kennis 
nog lange tijd missen. Eind juni zijn de benodigde stukken bij de notaris getekend om verder te gaan als 
Protestantse gemeente Beesd Rhenoy Gellicum. 

Op dit moment zitten de huidige kerkenraadsleden samen in de overgangskerkenraad. In de periode 
van 12 tot en met 24 september konden gemeenteleden namen indienen voor de vacatures van twee 
wijkouderlingen en één ouderling-kerkrentmeester. In de dienst van zondag 30 oktober aanstaande zullen 
we in de St. Pieterskerk aan de Voorstraat in Beesd afscheid nemen van de aftredende kerkenraadsleden en 
zullen we ook de nieuwe kerkenraad installeren. 

Dominee Joline - is de dame achter de tafel - had op 17 juli jongstleden haar eerste dienst bij ons in de 
Dorpskerk. Verderop in deze tekst stelt zij zichzelf uitgebreider voor. 
Voor een pastoraal of kennismakingsgesprek met haar, kunt u altijd contact met haar opnemen via 
telefoonnummer 0345- 681325.

Op zaterdag 3 september hebben we bij de Dorpskerk de Zomermarkt gehouden en hebben de banken en 
stoelen voor de sortering van de prijzen hun nut bewezen! 



Door de fijne samenwerking met de Zomermarktcommissie in Rhenoy konden we als gemeente de zondag 
erna nog gebruik maken van de tent, de banken en tafels om de Startdag te vieren van het nieuwe seizoen. 
Na de Startdienst in de St. Pieterskerk is menigeen op de fiets naar Rhenoy gekomen en daar konden we 
lunchen. 

Daarna gingen we nog terug naar de Pastorietuin waar we onder het genot van een ijsje verder kennis 
konden maken. 

Even voorstellen...
Dag! Afgelopen zomer zijn de Protestantse gemeente van Beesd en van Rhenoy - Gellicum dus 
samengegaan tot één nieuwe gemeente. Als predikant van die nieuwe gemeente stel ik me graag aan u voor. 
Mijn naam is Joline Hol - van Poppel. Samen met mijn man Joep en onze zoon Siem (3 jaar) kwam ik in 2019 





vanuit Den Haag naar Beesd toe. Sinds die tijd zijn ook Niels (bijna 2) en Maud (6 maanden) geboren. Met z’n 
vijven wonen we in de mooie pastorie van Beesd.

Zelf ben ik geboren in Indonesië, waar mijn ouders destijds woonden vanwege het werk van mijn vader. 
Na enkele jaren in het buitenland gewoond te hebben, verhuisden we naar Noord-Brabant. Daar ben ik 
opgegroeid. Na de middelbare school vertrok ik naar Leiden om theologie te gaan studeren. Ik koos voor 
de studie vanuit een interesse voor geschiedenis, filosofie, klassieke talen en religie. Na het behalen van 
mijn Bachelordiploma, maakte ik bewust de overstap naar de Protestantse Theologische Universiteit in 
Leiden. Wat mij in de theologie het meeste aansprak, waren toch de grote vragen, die mensen zich door de 
tijd heen telkens weer stellen: ‘Wat inspireert mij?’ ‘Wat beweegt mij?’, ‘Wat geloof ik?’ . Ik zag mezelf graag 
met mensen en in de kerk werken, daarom begon ik in 2010 aan de opleiding tot Gemeentepredikant. Mijn 
verdiepingsjaar deed ik in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Daar specialiseerde ik me in de geestelijke verzorging. 
Na terugkomst liep ik eindstage in het Wijkpastoraat in Rotterdam. Na mijn afstuderen werd ik bevestigd in 
de Kloosterkerk in Den Haag en werkte ik drie jaar als studentenpastor. Vervolgens heb ik drie jaar diaconaal 
werk gedaan in de Schilderswijk. In die tijd leerde ik mijn man Joep kennen en samen dachten we na over 
de toekomst. Na de nodige jaren werkervaring in de stad, waarin ik veel verschillende mensen ontmoette, 
maar vaak kortere tijd contact had met hen, wilde ik graag predikant worden op een vaste plek voor langere 
tijd. Ik werd beroepen in Beesd en heb dat beroep van harte aangenomen. De afgelopen jaren zijn voor 
iedereen - ook voor ons als gezin en voor mij als predikant - vreemde en moeilijke jaren geweest vanwege 
Corona. Desondanks kan ik niet anders zeggen dan dat we het tot nu toe goed hebben in de Betuwe en in de 
gemeente. In onze vrije tijd gaan we er graag op uit met de kinderen en de fiets. We vinden het een voorrecht 
om in zo’n mooie streek te wonen. Door het jaar heen maken we graag kortere fietstochten in de omgeving, ‘s 
zomers gaan we op fietsvakantie en kiezen we vaak een bestemming wat verder weg. Verder gaan we graag 
naar concerten in de buurt en naar de film. Toch zijn we ook graag thuis of in de tuin aan het rommelen. Ik 
vind het leuk om - als er tijd voor is - achter de naaimachine of de piano te kruipen. En over een maand mag 
ik ook een andere oude hobby weer oppakken: wandklimmen in Nieuwegein. Daar kijk ik naar uit! 

Ook in het komende seizoen hopen we in de diensten en kerken nog veel vreugdevolle ontmoetingen te 
hebben.      

De Kerkenraad



Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy
Met enige regelmaat vraagt een dorpsgenoot wat de V.D.R. allemaal doet? 
Of, hoe zit de V.D.R. nou eigenlijk in elkaar, waar staat zij voor en wat heb ík aan de V.D.R.?
Vandaar dat we van deze gelegenheid gebruik maken om dit toe te lichten.  

Wie zijn we?
De Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy is opgericht op 12 mei 1980. Het belangrijkste doel is het 
bevorderen van de leefbaarheid binnen het dorp en een bijdrage leveren aan het realiseren van een goed 
woon- en leefklimaat in Rhenoy. 

Wat doen we? 
Dit doen wij door het stimuleren, ondersteunen en ontplooien van initatieven, activiteiten binnen het dorp. 
Daarmee zijn in de loop der jaren verschillende commissies en activiteiten ontstaan, die samen de V.D.R. 
vormen. Te weten:
 - De Communicatie Commissie (o.a. onderhouden contacten en bespreken kwesties met
  Gemeentebestuur)
 - De Klepperman
 - Dorpsfeest (PubQuiz & Family Food and Fun Festival)
 - Het Timmerdorp
 - Jeu de Boules club
 - Kaart club
 - Koningsdag activiteiten
 - Sinterklaas 
 - Sjoelclub ‘t Poortje
 - De Speeltuincommissie (beheer centrale speeltuin en speelplek)

Hiernaast kent de V.D.R. verschillende (ondersteunende) activiteiten, waaronder (niet uitsluitend) de 
bingo’s, NL Doet, Burendag en deelname aan het Elfdorpenspel. Beheer van de website van Rhenoy.info, 
en ook bij aankondigingsborden welke aan het begin van het dorp staan, etc.

Juist door onderdeel te zijn van de V.D.R. is het ontplooien van activiteiten makkelijker. En is het mogelijk 
om alle activiteiten, klein en groot, te kunnen behouden voor Rhenoy. Want wij geloven dat er samen meer 
kan dan alleen.

Hoe doen wij dat?
De verschillende activiteiten en voorzieningen worden (grotendeels) binnen commissies zelfstandig door 
vrijwilligers uitgevoerd. Als bestuur proberen wij dit waar nodig te faciliteren en te ondersteunen. Door 
bijvoorbeeld kennis, ervaring en middelen aan te bieden. Ook door het beheren van de financiën, het 
aanvragen van subsidies en vergunningen of het leggen van contacten. Maar ook het faciliteren van 
promotie activiteiten. En alles wat er verder nog nodig is.

Deze ondersteuning wordt verzorgt door een 7 tal bestuursleden. Elke commissie heeft inmiddels 
haar eigen aanspreekpunt biien het bestuur. Daarnaast is het bestuur bezig om de bekendheid en 
bereikbaarheid van de V.D.R. te vergroten.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van alle activiteiten binnen de V.D.R. ligt bij het bestuur. 
Zeker omdat na 1 juli 2021 voor de bestuursleden sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid als er 
wat misgaat binnen de vereniging. Daarmee is er een wettelijk verplichting gekomen om te zorgen dat 
bestuurszaken goed op orde zijn. Daarom proberen wij te zorgen voor duidelijke kaders, waarbinnen de 
verschillende commissies vrij kunnen handelen. 



Het bestuur staat daarmee voor orde, structuur en fatsoen.
 - Het huis op orde betekent een zorgvuldig financieel beleid en een transparante  
  boekhouding. Ook duidelijke procedures en goedkeuring van (grote) uitgaven. 
 - Meer structuur houdt in verbetering van bereikbaarheid en samenwerking met en tussen de 
  verschillende initiatieven en activiteiten, welke gedurende het jaar ontplooit worden. En 
  eenduidigheid in handelen.
 - Fatsoen een eerlijke en duidelijke visie, procedures en regels.

Wij beseffen dat bovenstaande altijd beter kan, en dat (al dan niet gedwongen door wetgeving) sommige 
zaken een verandering van samenwerking kan betekenen ten opzichte van voorheen. 

Heeft u daarom vragen of opmerkingen? Schroom dan vooral niet om één van ons te benaderen.

Namens het voltallige bestuur
Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy

Ron van Ree
Voorzitter 

 

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



Timmerdorp 2022
In de laatste week van de zomervakantie mochten we na 2 jaar afwezigheid gelukkig weer van start 
met Timmerdorp! We hebben 80 kinderen mogen verwelkomen, die stonden te trappelen om mooie 
hutten te gaan bouwen en plezier te maken. Het thema deze keer was ‘’Ruimte’’ en dus werden er 
hutten gebouwd als raketten, een sterrenwacht, een feestplaneet enzovoort om vervolgens kleurrijk 
te worden geschilderd zodat er daarna lekker in gespeeld kon worden. 

Op dag 2 konden de kinderen lekker springen en rennen op een heuse stormbaan en afkoelen door 
te glijden op de buikschuif waterbaan. De derde dag was er een speurtocht door het dorp waar de 
kinderen op zoek naar gingen naar de verschillende planeten, waarmee het thema van volgend jaar 
geraden kon worden! Alle kinderen hebben het raadsel van de speurtocht opgelost en volgend jaar is 
het thema van Timmerdorp ‘’Safari’’! Dat beloofd weer heel veel leuke ideeën en avonturen!  

We hebben afgesloten met een gezellige feestavond, die we door de regen moesten verplaatsen 
naar de Betuwe Poort, maar dat mocht de pret niet drukken want vele bezoekers hebben genoten 
van alle optredens van de kinderen. Bij deze willen we ook alle vrijwilligers, sponsoren en uiteraard 
de kinderen bedanken voor een hele leuke week!

Tot volgend jaar!

Bestuur Timmerdorp





Halloween in Rhenoy
Er waren eens…3 vrouwen,
Die graag Halloweenfeestjes bouwen.
Maar dat gebeurde niet in Rhenoy,
En dat vonden deze onderneemsters niet zo mooi.
In 2021 maakten zij een afspraak,
En in september 2022 was het dan eindelijk raak.
Zij sloegen de handen ineen,
En organiseerden: Halloween.
Een griezelig feest voor groot en klein,
Waar heel het dorp onderdeel van zou zijn.
 

Geïnteresseerde huizen melden zich online aan,
Waarna de Trick-Or-Treat-Route van start kan gaan.
Claudia helpt jullie je huis markeren,
Zodat jullie de kids kunnen trakteren.
 
Voor kids boven de 8,
Heeft Marscha een Spooky Escaperoom bedacht.
Op 5 toffe locaties,
Redden zij Juultje van de vloek der traktaties.
Komen zij achter het geheim?
Waardoor zij viel in eeuwige katzwijm? 
 

Aan kinderen tot en met 8, is uiteraard ook gedacht.
Voor meer info over deze Speurtochtarena,
Neem je contact op met Freena.
Oh nee! De inwoners van Halloweendorp zijn in paniek,
Er is een ramp gebeurd…heel mystiek. 
Ze roepen de hulp in van alle kids, Waarbij ouders zullen optreden als gids.
De 3 onderdelen van het reddingsplan: Ingrediënten verzamelen, versiering zoeken en het vinden van de 
familie van Stefan.
 
Ook aangestoken door het virus van Halloween?
Geef je dan nu op en JOIN THE CREEPY SCENE!
 
Opgeven voor de Trick-Or-Treat-Route, Speurtocht en Escaperoom: 
Doe je door deze QR-code te scannen met je telefoon.

Heb je een eigen bedrijf en wil je er ook bij horen? We zoeken nog 
sponsoren! Wil je sponsor zijn? Ja toch? Ja! 
Dan doe je dat bij: Claudia
 
Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy heeft uiteraard al een sponsorzetel,
Daarom vinden alle VDR-kids iets extra’s in de heksenketel!

Voor vragen over de organisatie in het geheel,
Stuur je gewoon een mail: halloweenrhenoy@hotmail.com

Onze contactgegevens, misschien hadden jullie die nog niet:
Freena: 0641766600, Marsha: 0629565338, Claudia: 0629004536

TRICK OR TREAT!



Nieuws van de Bloeiende Betuwe
Op donderdag 15 september heeft juf Tessa ons een bezoekje gebracht. Ze kwam ons dansles geven. We 
gingen ons eerst allemaal voorstellen. Tijdens het zeggen van je naam mocht je een beweging maken. Veel 
kinderen gingen voor springen of een rondje draaien. Daarna gingen we bewegen op muziek. Juf Tessa 
maakte het dansen ook een beetje spannend. Zo werden we allemaal een piraat en gingen we op zoek 
naar een schat. Hiervoor moesten we allemaal bewegingen maken, bijvoorbeeld sluipen als een piraat. De 
kinderen hebben genoten van deze dansles. We zijn blij dat juf Tessa volgende week nog een keertje komt. 

Start schooljaar/ Gouden weken:

Tijdens de eerste weken van het schooljaar zijn we bezig met “de gouden weken”. In deze weken besteden 
we aandacht aan de regels, routines en afspraken binnen de groepen. Daarnaast organiseren we 
verschillende activiteiten waarbij we elkaar beter leren kennen. In groep 5/6 was dit een van de activiteiten 
die we gedaan hebben. Alle leerlingen hebben hun hand getekend. In elke vinger stond een woord wat bij 
de leerling hoort. De juf heeft de verschillende handen voorgelezen en de klas moest dan raden bij wie deze 
woorden hoorde. 



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





Sinterklaas in Rhenoy
De pepernoten liggen alweer in de winkel en we hopen dat de 
goedheiligman ook dit jaar ons dorpje Rhenoy niet over slaat. Gelukkig 
hebben we goed nieuws! Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas 
aan in het dorp. Ook is er die avond weer een Sinterklaasbingo met 
een jackpot van €125,-. 
Binnenkort wordt er een Sinterklaas folder bezorgd, maar noteer 
zaterdag 19 november alvast in de agenda.

De Sinterklaas commissie

Wist u dat
• De Betuwe Poort al 32 jaar bestaat.
• De naam is verzonnen door Cees Gijssen.
• Hij wel de 2 hoofdletters expres zo geschreven heeft.
• Het ook op ons mooie dorpshuis staat.
• Dat er nieuwe gordijnen in de grote zaal hangen, made in Rhenoy.
• Het stegegeld al heel lang aan de Rhenoyse inwoners geschonken wordt.
• Dat je hier wel geboren moet zijn of 15 jaar hier wonen.
• Er nog steeds een bestuur is dat alles in de gaten houdt en controleert voor Stichting De Steeg.
• Graag de geboorte kaartjes in de brievenbus van Luc Jan en Alice op Dorpstraat 29 gestopt worden
• De Klepperman al 42 jaar bestaat.
• Ook deze door vrijwilligers wordt geregeld.
• Dat Lies al vanaf het begin haar vrije tijd erin gestopt heeft en nog steeds doet.
• Dat Co van den Anker al 12,5 jaar de Klepperman bij de leden en adverteerders in Beesd, Rumpt
 en Gellicum bezorgt.
• Dat hij dit met veel plezier op zijn fiets blijft doen.
• Dat de klepperman niet mogelijk is zonder de leden contributie van de V.D.R. en adverteerders.
• Wij graag van de bewoners kopij ontvangen om ons blad weer vol te krijgen.
• Dat u dit kunt sturen naar redactie@rhenoy.info 



Open Air PubQuiz en Family Fun & Food Festival

Na 2 jaar afwezigheid, mochten we gelukkig weer van start met ons eigen Dorpsfeest in Rhenoy! 
Het terrein naast de speeltuin was weer omgetoverd tot een heuse festival locatie. Met een gezellige 10 
meter lange bar, 3 sfeervolle spantenten, attracties voor Kids, en heel mooie aankleding waren wij er 
helemaal klaar voor. 

Op vrijdag gingen we van start met de Open Air PubQuiz, waar 21 teams met elkaar de strijd aan zijn 
gegaan voor een van de mooie prijzen! Het was een avond vol gezelligheid, veel gelachen en gegil en met 
de kortste ‘Petje op en Petje af’ ronde ooit. Kortom, een geslaagde 3de editie! 

Na de PubQuiz, werd er nog tot in de late uurtjes door gefeest.



Op zaterdagmiddag was iedereen vanaf 16.00 uur welkom om te komen luisteren naar live muziek van 
Riverstone en Frisbee de Band, te komen genieten van een heerlijk hapje en of drankje en de kinderen 
konden hun lol op met het maken van happy stones, springen op het springkussen, laten schminken of een 
balletje schieten tegen het voetbaldart.

Het was een gezellige middag en avond vol vermaak, muziek en lekker eten voor jong en oud met als 
afsluiter van de avond DJ Partido! 
Het was zelfs zo geslaagd dat onze lokale Slager uit Beesd 2 keer heen en weer mocht rijden voor 
bevoorrading, de Mosselman in eens geen kolen meer had, ons Crêpes Team gelukkig nog een pakje meel 
achter de hand had en wij van de organisatie extra bekers en bier hebben kunnen regelen om al de gezellige 
en lieve mensen te vrede te stellen. Gelukkig hadden we super toffe vrijwilligers die konden helpen waar 
nodig en wij hadden bezoekers die gelukkig veel geduld en plezier mee hadden gebracht. 

Hierbij willen wij daarom ook alle vrijwilligers, onze sponsoren en uiteraard alle bezoekers hartelijk bedanken 
voor een ieders bijdrage! Het was wederom een geslaagd feest dus heel graag tot volgend jaar!

Jullie Feestcommissie Team
Ed, Berto, Jeroen en Corinna







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

  voorzitter  06-52050521  
  secretaris  06-20135662
  penningmeester  0345-684315 
     0345-683133
    06-23540984
 
    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
• Hetty 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 Weernekers




