


Van achter de bestuurstafel
Op dit moment waait een gure wind rond het huis, jeetje wat moet ik hier weer wennen aan deze koude 
periode. Op de straten is het een stuk rustiger geworden, geen toeristen en fietsers meer. Iedereen is weer 
meer binnen gegaan waardoor het lijkt dat de dorp in een winterslaap verkeerd. En als ik dan iemand op 
straat aan tref, zit die persoon veelal diep verscholen achter een dikke sjaal en wollen muts.

Binnen de VDR verkeren we niet in een winterslaap maar druk met een vernieuwingsslag, omdat wij van 
mening zijn dat we niet achter kunnen blijven in deze tijd van constante veranderingen. Daarbij merken we 
ook dat dit niet zomaar geregeld is, soms hebben zaken gewoon even tijd nodig om te wennen, en ook is 
niet elke vernieuwing automatisch een verbetering.
Ook binnen het nieuwe bestuur gaan er een aantal zaken veranderen, Geert heeft
aangegeven dat het tijd is voor een nieuwe secretaris. Hij heeft deze taak voor een lange periode en in 
een soms turbulente tijd vervuld waar wij hem heel dankbaar voor zijn. Zijn persoonlijkheid zal zeker ook 
gemist gaan worden. Maar dat betekent wel dat we op zoek moeten naar een nieuwe secretaris binnen 
het bestuur van de VDR. Daarnaast heeft Joyce aangegeven terug te treden als bestuurslid, ook haar 
aanwezigheid en inbreng gaan we missen.

Helaas zien we ook bij verschillende commissies dat de kartrekkende vrijwilligers het stokje over willen 
dragen, maar dat opvolging zeer moeilijk tot niet te vinden is. Met als resultaat dat evenementen komen te 
vervallen. Laten we hopen dat de aankomende periode een aantal bereidwillige enthousiaste dorpsgenoten 
zich gaan aanmelden om het verenigingsleven in ons dorp te ondersteunen.

Ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen toe, wees lief en zorg een beetje voor elkaar. Niet overal schijnt er 
een prachtig licht op de kersttafel dit jaar.

En een warme groet van mijn zijde

Ron van Ree
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy.
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De redactie van Dorpskrant De Klepperman wenst u veel leesplezier!

Redactie: Jelle van Soelen
           Robin Groenendijk
       Lies Westbroek

ACTIVITEITEN AGENDA
     
Sjoelclub t’ Poortje    Maandag 9 januari
      Maandag 23 januari
      Maandag 6 februari
      Maandag 20 februari
      Maandag 6 maart

Kaartclub     Vrijdag  6 januari
      Vrijdag  27 januari
      Vrijdag  17 februari 
      Vrijdag  10 maart

Open Eettafel     Maandag 30 januari
      Maandag 27 februari
      

Veldtoertocht Hel van Rhenoy  Zondag  15 januari

In deze laatste aflevering van 2022 hebben we geen ,,Zomaar’’ kunnen plaatsen omdat iedereen 
druk druk druk is, maar door allerlei activiteiten krijgen we ook deze uitgave wel vol.

Jelle, Robin en ik hebben samen nog even overlegd, zij zijn helemaal thuis op hun computer, ik 
gebruik liever mijn pen maar samen wordt het weer een mooi exemplaar waar iedereen weer van 
kan genieten. 

Namens de redactie wensen we alle inwoners van Rhenoy en omstreken een gelukkig en gezond 
2023.



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

Fo
to

: B
et

uw
ef

ot
og

ra
af

.n
l







Het Fundament Makelaardij staat als een huis
En daar zijn we erg trots op! 
De nieuwe achterkant op de Klepperman al gezien? 
Daar staat een enthousiast team dat elkaar gevonden heeft in een 
mooie samenwerking. 

Wij zijn Natascha, Lois en Tessa. Natascha en Tessa wonen allebei 
met veel plezier in Rhenoy. Natascha is al jaren hét vertrouwde gezicht 
van Het Fundament Makelaardij. Lois, onze rots in de branding als 
assistent makelaar op kantoor. En Tessa, zo enthousiast geraakt voor 
het makelaars vak dat ze er een carrière switch voor waagde.

Wat wij het liefste doen als we aan het werk zijn? 
Jou helpen met het kopen, verkopen, huren of verhuren en taxeren van 
je huis! Ons Fundament DNA bestaat uit: aandacht voor de klant, hoge 
kwaliteit, duidelijk en eerlijk.  

Benieuwd naar ons, hoe we te werk gaan en wat wij eventueel voor jou kunnen betekenen? Neem gerust 
contact met ons op. We luisteren graag naar jouw verhaal! 

Natascha, Lois en Tessa

2023: Het jubileumjaar van sjoelclub ‘Het Poortje’
Rhenoy - Een nieuw jaar begint en dan kijken we graag vooruit! Maar omkijken waar 
we vandaan komen is soms ook wel aardig. Want in 2023 bestaat sjoelclub ‘Het 
Poortje’ namelijk dertig jaar!

Tijd om eens extra aandacht aan het spelletje te schenken! Spelletje? Spelletje? 
Sjoelen is een serieuze sport en als je het speelt merk je al snel dat het moeilijker is 
dan het lijkt. Maar bij onze club gaat het voornamelijk om de gezelligheid. Het even 
lekker bijkletsen, een lekker bakkie koffie. En na afloop een hapje en drankje en 
verhalen uit het verleden opdiepen.

Dat heeft mij op het idee gebracht om eens in het verleden van het sjoelen zelf te duiken en ik ben nog al 
verrast over wat ik heb gevonden. Sjoelen is een behendigheidssport, waarbij je niet direct de link legt met 
zeelui, maar rond het jaar 1600 speelde zeelui op de boot een soort sjoelen op zee. Zij zijn ook de bedenkers 
van de houten schijven, omdat het spelen met muntjes op ruige zee te duur werd.

Dat zo’n oud Hollands spel, jazeker het schijnt uit Friesland te komen, nu, serieuzer gespeeld wordt dan toen, 
blijkt uit het feit dat er pas in de laatste decennia meerdere Wereldkampioenschappen zijn georganiseerd. 
Eindelijk een sport waarin we wél Wereldkampioen kunnen worden. 

Ook in 2023, ons jubileumjaar dus, is er een Wereldkampioenschap Sjoelen (van 31 augustus t/m 2 
september), in Beneden Leeuwen. 

Wil jij nu een keer kans maken om Wereldkampioen te worden? Kom dan gezellig bij ons oefenen. Wij starten 
ons jubileumjaar op maandag 9 januari aanstaande.

HW



Rhenoy’s Rubriekje

Herfsttaferelen op de Brink

Inmiddels heeft de herfst al enige tijd plaatsgemaakt 
voor koning winter. Eind oktober vielen de bladeren 
volop in Rhenoy en de lokale jeugd wist hier wel 
raad mee.
Met de gevallen bladeren werd een prachtige 
blader hut gemaakt. Een schone stoep en veel 
vertier, dat zijn 2 vliegen in één klap!

Run Rondje Rhenoy

Op zondag 27 november trotseerde vele hardlopers de kou tijdens Run Rondje Rhenoy. Ondanks dat 
deze hardloopwedstrijd niet georganiseerd wordt vanuit Rhenoy staat ons dorp natuurlijk wel centraal. 
Natuurlijk vanwege de naam maar ook omdat een groot gedeelte van het parcours Rhenoy kruist.
Ook waren er een aantal sportievelingen uit Rhenoy op de deelnemerslijst te vinden. De 10 kilometer 
werd gelopen door Natascha Gerrits, Kurt de Kimpe en Rick Exel, op de 5 kilometer waren dit Christien 
Brasjen en Davey Bijl.
Natuurlijk was Marinus de Keijzer (de Betuwefotograaf) aanwezig om alle hardlopers op de lens vast te 
leggen. 



Sinterklaas in Rhenoy
 
Wat fijn dat Sinterklaas op 19 november Rhenoy heeft bezocht. Het was een geweldig feest.
 
Bij de kinderen van 4 jaar en jonger, kwam Sinterklaas in zijn koets en paard prins Excellent en met zijn 
pieten bij de kinderen langs de huizen. De kinderen kregen een kadootje en wat lekkers uit de grote zak 
van Sinterklaas.
 
De kinderen vanaf 4 jaar waren welkom in de Betuwe Poort. Ze hebben zich in het zweet gedanst tijdens 
de pietendisco en hebben hun hersens laten kraken bij de Sinterklaasbingo. Tot slot kwam Sinterklaas ook 
langs in de Betuwe Poort, wat een verrassing!
 
Dit jaar nemen we helaas afscheid van Els Slager en Corry de Bruin. Ze verlaten het Sinterklaascomité. 
Els heeft zich 40! Jaar lang ingezet en ook Corry heeft meer dan 30 jaar meegeholpen aan de Sinterklaas-
feesten in Rhenoy. We bedanken Els en Corry dan ook hartelijk voor hun inzet, toewijding en al die leuke 
Sinterklaasfeesten in Rhenoy.

Een fijne groet van de laatste dominee Ebi en haar trouwe 
huisgenote Hanny
In deze laatste Klepperman van 2022 een lieve groet 
uit Assen. 
Ebi en Hanny maken het goed en vinden het fijn om 
elke keer de Klepperman digitaal te ontvangen.
Namens deze 2 dames wensen we jullie een goed 
nieuwjaar met veel gezondheid. 
Lieve groet van Ebi en Hanny



FIT EN GEZOND 2023 DOOR? – KOM GEZELLIG 
BOOTCAMPEN!
Al 2,5 jaar zijn we met een groepje actieve enthousiastelingen elke dinsdagavond aan het bootcampen. 
We hebben een paar plekjes vrij. Dus heb je zin om mee te doen? Meld je aan bij onze trainer Sebastiaan 
Sleeuwenhoek voor 1 gratis proefles. Ook als je mensen kent die dit leuk vinden, neem ze gerust mee. Je 
hoeft er niet persé voor in Rhenoy te wonen. 

Wat is bootcamp?
“afzien, discipline, doorzettingsvermogen én frisse buitenlucht”. Zo zou je bootcamp kunnen omschrijven. 
Een outdoor trainingsmethode, een training waarbij gewerkt wordt aan je uithoudingsvermogen, kracht, 
figuur, souplesse en een hoop lol.

Waarom bootcamp?
Lekker fit door het leven, een full body workout, geschikt voor zowel mannen als vrouwen. Iedereen kan 
het, omdat je alle oefeningen op je eigen tempo en met eigen gewichtsklassen kunt doen. Goed voor je 
spieren én conditie.

Waar doen we bootcamp?
In ons eigen dorp! Aan de Lingedijk 85, bij Martijn en Natascha Gerrits in de achtertuin. 

Wanneer doen we bootcamp?
Op dinsdagavond van 20.00u tot 21.00u

Wat kost bootcamp?
Je betaalt € 30 euro voor 5x achterelkaar sporten. De regels zijn helder, je betaalt 5 weken vooruit. 
Ongeacht of je er bent of niet, zijn dit de kosten. Net als in de sportschool, alleen dan goedkoper en leuker 
om in je eigen dorp te kunnen sporten. 

Enthousiast geworden en wil je het een keer proberen?
Je bent welkom voor een 1e gratis proefles om te ervaren hoe leuk het is.
Meld je snel aan via sebastiaansleeuwenhoek@gmail.com



Nieuws van de Bloeiende Betuwe
Beste lezers,

Wij zijn groep 3 en groep 4 van De Bloeiende Betuwe en wij mogen in deze Klepperman wat schrijven over 
onze belevenissen op school.

Op maandag 5 december werden wij verrast met 
een bezoek van Sinterklaas. Hij nam ook twee 
pieten mee. Wij mochten hem goocheltrucs laten 
zien en iemand heeft een mooi lied gespeeld op 
een keyboard. We hebben ook liedjes gezongen en 
gedanst. Wij hebben ook een lied gespeeld met de 
boomwhackers, dat zijn muziekinstrumenten. Wij zijn 
ontzettend blij met het pakje dat we van Sint hebben 
gehad.

Nu lijkt het alsof wij alleen maar feest vieren op school, 
dat is niet zo. 
Wij werken ook heel hard! Groep 3 kent bijvoorbeeld al
bijna alle letters. Het lezen van korte woordjes gaat 
dan ook steeds beter. In groep 4 hebben we 
alle hoofdletters al geleerd en zij schrijven nu zelfs 
met een speciale pen. Met rekenen zijn we in groep
4 eindelijk begonnen met de keersommen.

Wat verheugden de kinderen zich daarop! We leren
eerst lange plussommen te maken. 
En dat wordt een keer som.

Over een poosje mogen wij nog een keer 
iets aanleveren voor de Klepperman. Wij zullen dan
laten zien hoe netjes
wij al schrijven want dan typen we niet maar laten we 
onze prachtige handschriften zien.

Lieve groetjes van alle kinderen uit groep 3 en 4



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  





Kijkavond Engels op De Bloeiende Betuwe

Er was een kijkavond voor de ouders, elke klas had iets gemaakt met
een thema.

Als je naar huis ging kon je raden hoeveel dropjes in een pot zaten.
Uiteindelijk had één iemand het geraden, er zaten 111 dropjes in. Er
waren heel veel ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s etc. Uiteindelijk
had Lauren uit groep 5-6 het geraden.

Groep 1/2
Het thema van 1-2 was “my body”.
Een van de activiteiten was een lichaam knutselen.
Je kon allemaal leuke spelletjes doen over “my body”.

Groep 3/4
In group 3-4 they learned about pets.
Op de Engelse avond hebben ze memorie en andere leuke spellen
gespeeld.

Groep 5/6
Groep 5-6 hadden het met clil over voertuigen.
Ze hadden een grote poster zelf gemaakt met allemaal voertuigen er op.
Ze beschreven elkaar hun voertuigen in het Engels.
Bij de kijkavond konden ze voertuigen puzzels maken.
Ze speelden ook kaartspelletjes en dan moet je hetzelfde voertuig
vinden in het Engels.
Ze hebben een bordspel en dan moeten ze dobbelen en dan kreeg je
een Engels voertuig en dan moet je daar een zin mee maken. En er was
ook een woordzoeker met Engelse woorden.

Groep 7/8
In groep 7-8 van de basisschool De Bloeiende Betuwe hebben het met
clil gehad over: the Vikings, Egyptians, Knights and the Roman empire.
We hebben een hidden island moeten maken met drie of meer 
mensen
over een onderwerp dat we hebben gekozen. En daarna moesten we
het laten zien op de kijkavond.



Halloween in Rhenoy!
Toen wij werden gevraagd om een stukje te schrijven over “ons” Halloweenfeestje in ons mooie dorp, 
werden we natuurlijk direct weer enthousiast. We willen daarom ook graag beginnen met een dankjewel 
aan alle bewoners, de VDR en de sponsoren!

Wat waren jullie allemaal enthousiast en wat hébben we leuke reacties gekregen! 
Tijdens de avond zelf, maar ook nog (lang) daarna. Wij hadden ons eigenlijk helemaal niet zo 
gerealiseerd wat een impact een dergelijk “kinderfeest” zou hebben op de gemeenschapszin en het 
saamhorigheidsgevoel, zeker na ruim 2 jaar afstand houden tot elkaar.  

Wat ons betreft wordt Halloween dan ook een jaarlijks terugkerend evenement in Rhenoy, waarvoor wij ons 
met veel enthousiasme blijven inzetten.  

Graag nemen we jullie nog heel even mee in ons nagenieten van de avond:

Freena:
Eigenlijk begon de speurtocht al een beetje in de weken voorafgaand aan het Halloweenfeest…
namelijk met paniek in Halloweendorp. Dan denkt u wellicht: Paniek? Halloweendorp? Ik schreef een 
Halloweenverhaal over de inwoners van een fictief dorpje, maakte daar een animatiefilmpje bij en voorzag 
deze van een voice-over.
 
Het animo voor deelname aan de speurtocht was hoog en 45 kinderen tussen de 4 en 8 meldden zich aan. 
Samen met hun (groot)ouders/begeleiders kwamen ze op verschillende tijdstippen naar ons huis en kregen 
daar 2 boekjes ter ondersteuning van het speuren. De kinderen een boekje met de te vinden onderdelen en 
de begeleiders een boekje met wat extra “grote mensen” informatie. Elk kind kreeg tevens een heksenketel 
en heksenbuidel in bruikleen voor het verzamelen van items.

Er waren 3 speurtochten die elk ingeluid werden door een animatiefilmpje over 1 van de hoofdrolspelers uit 
het Halloweenverhaal. Deze filmpjes waren te bekijken na het scannen van een QR-code. Zo riep Twilma 
op tot het verzamelen van verschillende ingrediënten voor de heksensoep, riep Stefan op zijn familie te 
vinden en wilde Sonja graag hulp bij het vinden van haar verloren feestversiering. 

De speurtocht van Twilma speelde enkel in de wijk rondom ons huis (Mr. A.J. Lansstraat 36) af. Na het 
vinden van alle ingrediënten, kwamen de kinderen weer bij ons terug en in onze achtertuin hadden we 
een ware heksenkeuken ingericht. Aan de hand van een recept moesten de kinderen alle ingrediënten 
in de heksenketel mixen en er ontstond een ware bruisende heksensoep! Na afloop werden de ketels en 
buidels weer ingenomen en ontvingen de kinderen een snoepzak en een op maat gemaakte “Speurtocht 
Halloween Rhenoy 2022” ketting als aandenken van deelname. 

Als er nog energie was dan konden ze op zoek naar de spookfamilie van Stefan, die in de vorm van 
spooklampjes en spookposters door het dorp verspreid waren. Tot slot konden ze Sonja nog helpen met 
het zoeken naar de verloren versiering: skeletballonnen. 

Het bleek dat het plannen van 3 tochten iets te ambitieus was …. #leerpuntje. De 1e tocht was de echte 
speurtocht en de 2e en 3e tocht waren bedoeld om iedereen langs de huizen van de Trick-Or-Treat route 
te leiden, maar dat bleek toch iets te veel. Dit is een van de punten die ik als terugkoppeling kreeg en wat 
volgend jaar beter geregeld zal worden. Ik hoop dat jullie me mijn enthousiasme kunnen vergeven ;).

Graag maak ik ook nog even van de gelegenheid gebruik om de mensen te bedanken die zich wilden 
lenen als “ingrediënten-locatie” en voor alle deelnemers die zijn meegegaan in mijn fantasiewereld van 
Halloweendorp. Bedankt voor jullie enthousiasme en leuke reacties! Ik hoop jullie volgend jaar weer een 
nieuw spannend verhaal te kunnen brengen, maar dan in 1 speurtocht (beloofd ;) ).



Dan geef ik nu graag het stokje aan Claudia om jullie meer te vertellen over de Trick-Or-Treat route. 

Met mijn gezin ga ik graag naar de VS en elke keer verwonderen we ons weer, over hoe groots Halloween 
daar wordt gevierd. Toen onze zoon nog klein was, zochten we hier in Nederland en België daarom ook 
leuke Halloween evenementen op. Maar het allerleukst is het natuurlijk toch om te Trick-Or-Treaten in je 
eigen dorp. Zo ontstond het idee om de kinderen in Rhenoy blij te maken met hun eigen Halloween feest. 

Het versieren van het dorp was natuurlijk al een feestje op zich. Het werkte ook aanstekelijk, want op de 
dag van de Trick-Or-Treat zelf, zagen we dat heel veel mensen ons voorbeeld volgden en hun huizen 
uitbundig aan het versieren waren. Zo tof!

Dan de avond zelf: We boften natuurlijk enorm met het weer, want het was nog zo’n kleine 20 graden 
en droog - en dat voor eind oktober… Iedereen slenterde lekker door het dorp en maakte her en der 
een praatje met de mensen aan de deuren of met de groepjes die ze op straat tegenkwamen. Degenen 
die meededen aan de Trick-Or-Treat route (wijzelf natuurlijk ook!) en die herkenbaar waren aan het 
Halloweenbordje op de deur, werden verrast met blije kindergezichtjes die gretig graaiden in de bakken met 
snoep. 

Uiteraard hadden we ook een prijs bedacht voor het mooist versierde huis en hoewel we eigenlijk iedereen 
deze prijs wel hadden willen geven, kon er maar 1 de winnaar zijn: Rutger van Stappershoef! Hij had er 
samen met zijn hele gezin en familie zo veel werk van gemaakt dat hun huis een attractie op zich was 
geworden! (We hoorden dat toen ze eenmaal waren begonnen met versieren, ze bijna niet meer konden 
stoppen;) ) We hebben denk ik inmiddels allemaal zijn ‘aftermovie’ wel gezien, zo grappig. 

Freena en ik hebben zelf ook zó genoten van dit hele gebeuren en hoe leuk is het dan om achteraf te horen 
dat iedereen het een geslaagd feestje vond. Er wilden zelfs nog meer mensen aanhaken in de Rhenoy 
app om volgend jaar de aankondiging en de foto’s niet te hoeven missen. Ook hebben veel dorpsgenoten 
al aangegeven volgend jaar ook mee te willen doen aan de Trick-Or-Treat route en hun huizen ook flink te 
willen gaan versieren. Dusss…Rutger, je krijgt concurrentie, dan weet je dat maar alvast. 

Nogmaals ontzettend veel dank aan iedereen voor het meedoen, het meedenken, het sponsoren en vooral 
de fantastisch leuke avond. 
En: heb je tips voor ons die we kunnen meenemen voor de volgende editie, dan horen we die natuurlijk 
graag!

Liefs, 
Freena & 
Claudia 

 



Volop kerst op de Haarakker
De bewoners van de Haarakker zijn elk jaar fanatiek met de kerstlampjes in de weer. Menig huis in de straat 
is voorzien van een lichtje tijdens de feestdagen. Robbert Bogerd en Patrick van Leeuwen hebben er dit jaar 
nog een schepje bovenop gedaan. Via het leefbaarheidsbudget werd er een prachtige verlichte kerstboom op 
het grasveld geplaatst. 

Met wat helpende handjes van buurtbewoners werd de kerstboom in mum van tijd opgebouwd.

 
In de avond werd onder het genot van een drankje de kerstboom ontstoken. Ondanks de wedstrijd van het 
Nederlands elftal waren er vele Haarakkers op de been voor de onthulling. Voor het ultieme kerstgevoel moet 
je op de Haarakker zijn dit jaar.

Het leefbaarheidsbudget is voor iedereen aan te vragen voor initiatieven om de leefbaarheid en/of sociale 
samenhang van een kern te verbeteren. Meer informatie over dit budget kan opgevraagd worden bij de 
gebiedsmakelaar.





Nieuws van de protestantse gemeente Beesd Rhenoy 
Gellicum
Kerst 2022

Als u deze editie onder ogen heeft, is het bijna Kerst.
De afgelopen twee jaar hebben we geen kerstdiensten met aanwezigen kunnen houden.
Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat dit jaar weer iedereen welkom is in de vieringen! 
Weet u dan ook meer dan welkom!
De vieringen worden gehouden in de St. Pieterskerk (kerk met de stompe toren) in Beesd.
Op het plein voor de kerk staat zaterdag 24 december bij aanvang van het kinderkerstfeest een levende 
kerststal.
Deze blijft staan tot na de kerstavond viering.

Zaterdag 24 december om 16.00 uur kinderkerstfeest
Om 15.45 uur opent de St. Pieterskerk in Beesd zijn deuren om samen met alle kinderen uit de 3 dorpen 
het kerstfeest te vieren.
Om 16.00 uur stralen de kerstbomen in de kerk en zijn de ruim 200 kaarsen aangestoken om voor de 
kinderen, hun ouders, verzorgers, opa`s en oma`s en andere belangstellenden in een prachtige kerstsfeer 
het kinderkerstfeest te beginnen.
De Zangschool Beesd zal samen met ons kerstliederen zingen.
Het kerstverhaal wordt verteld/ uitgebeeld.
Na afloop staat de chocomel met wat lekkers klaar en ook is er voor alle kinderen een verrassing.
En buiten is natuurlijk de kerststal te bewonderen.

Kerstavond 21.00 uur ‘Kom, Bewonder!’
Na het kinderkerstfeest worden de kaarsen verwisseld, zodat deze bij de 
kerstavondviering weer opnieuw kunnen branden. De afgelopen twee jaren hebben we 
het samen zingen met kerst moeten missen, maar vanavond kunnen we dat inhalen.
Om 20.45 uur beginnen we met het samen zingen van bekende kerstliederen.
Om 21.00 uur begint het koor Eljakim met hun eerste lied.
Dominee Joline zal met ons nadenken over het thema: ‘Kom, Bewonder!’.
In liederen, lezingen en gedichten zal dit thema verder uitgewerkt worden.
Aan het eind van de dienst gaan we naar buiten.
Bij de kerststal zullen we de dienst besluiten met het gezamenlijk zingen van: Ere zij God.



Voor u naar huis gaat, staat er glühwein en chocomel met een kleine attentie voor u klaar.
De kerk is vanaf 20.15 uur geopend.

Zondagmorgen 25 december 10.00 uur
In de dienst op 1e Kerstdag zijn de lichtjes in de boom aan en ook alle kaarsen branden weer.
Ds. Joline van Poppel gaat voor.
Het koor Sjier Chadasj zingt mooie kerstliederen, maar ook zelf kunt u kerstliederen zingen.
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze vieringen.
Er is op kerstavond en kerstmorgen geen dienst in de Dorpskerk in Rhenoy.

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen
Zaterdagavond 31 december om 19.30 uur is de Oudejaarsdienst. 
We sluiten het jaar af met een korte gebedsdienst in de Dorpskerk van Rhenoy.
Op nieuwjaarsmorgen is er vanaf 10.00 uur inloop in de St. Pieterskerk in Beesd.
We kunnen elkaar alle goeds wensen voor 2023 bij de koffie en thee
Om 10.30 uur is er een kort ochtendgebed om het jaar als gemeente samen te beginnen. 

Als u een viering wilt bijwonen, maar het vervoer vormt een probleem, neem dan contact op met Jan van 
Leeuwen, email: scriba@pgbeesdrhenoygellicum.nl  of tel: 06-538025477.

Actie voor de Voedselbank Leerdam 17 t/m 22 december 
Van zaterdag 17 december tot en met donderdag 22 december staat bij de Dorpskerk in Rhenoy en op 
het plein voor de St. Pieterskerk in Beesd een kraam waar u houdbare producten kunt brengen voor de 
Voedselbank in Leerdam.
Voor een aantal inwoners in onze regio is de december maand geen feestelijke maand.
Geen geld om wat extra`s te kopen, soms zelfs geen geld om de meest noodzakelijke boodschappen te 
doen.
Met uw bijdrage maakt u de komende donkere weken een beetje lichter voor hen.

Welke producten zijn welkom:
- Fruit en groente in pot of blik
- Broodbeleg (o.a. pindakaas, jam, appelstroop, hagelslag)
- Rijst, macaroni, spaghetti e.d. 
- Sauzen in pot
- Gehaktballetjes of andere vleesproducten in blik
- Non-food producten zoals tandpasta, douchegel en parfum
- Uw kerstpakket

Bent u niet in de gelegenheid om producten te brengen, dan is een gift ook van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening diaconie: NL83 RABO 0313 1012 72 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Beesd Rhenoy Gellicum. o.v.v.: gift Voedselbank.

Met uw donatie geeft u meer mensen een fijne kerst.



Jobru Bouw

N
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Verbouw
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Hooge Veld 29
4152 DA Rhenoy 

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

JH de Bruin

Wilt u ook een advertentie plaatsen in de 
Klepperman neem dan contact op met 

redactie@rhenoy.info.



Jack de Koster stelt zich voor 
Per 1 januari aanstaande zal pastor Jack de Koster uit Culemborg als kerkelijk werker verbonden 
worden aan onze gemeente. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Officieel zal ik ouderling-kerkelijk werker zijn, maar pastor klinkt wat eenvoudiger. Want dat zal 
ik zijn voor u als gemeente, een pastor. Toen ik als jongere ergens in de jaren ’80 van de vorige 
eeuw belijdenis deed, was de tekst daarbij 1 Petrus 2, vers 5a: ‘En laat u ook zelf als levende 
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel’. Op dat moment wist ik nog helemaal 
niet welk pad er voor me lag of wat dat bouwen dan zou zijn, maar door de jaren heen is me die 
tekst steeds meer dierbaar geworden, omdat, als ik terugkijk, er veel is gebouwd aan geestelijke 
tempels door het land heen, waar ik een bijdrage aan heb mogen leveren. Toen ik belijdenis deed 
was ik student aan een Bijbelschool in Zeist. Daarna ben ik HBO theologie gaan doen, met een 
leraren- en een pastorale variant. De opleiding 
voor kerkelijk werker in de PKN heb ik in 2015 
afgerond. 

Bij mijn start in 1992 als jeugdwerker las ik 
een lied van Ellie en Rikkert voor: ‘Zoals klei 
in de hand van de pottenbakker, zo ben ik 
in de hand van de Heer’. Naast het eerder 
genoemde Bijbelvers is deze tekst er ook wel 
één voor een tegeltje boven mijn bureau. Ik 
denk zelf dat ik nog voldoende kneedbare 
klei ben, maar wellicht zeggen anderen dat 
de klei al aardig begint uit te drogen na 58 
levensjaren. We gaan het samen mee maken 
en beleven. Ik heb er zin in. 

Mijn vrouw heet Ria Frankruijter en wij wonen 
in Culemborg. Er wonen nog twee kinderen 
thuis. Dit zijn twee jongens van Ria. De ene 
is 21 jaar en de andere is 18. Zelf heb ik zes 
kinderen die verspreid over het land wonen. 
Eén ervan woont bij haar moeder in Tiel en er 
woont er ook één in Mexico. De familie groeit 
ook langzaam verder, want er zijn ook al vier 
kleinkinderen, van wie de oudste vier is en de 
jongste net een maand. 
Dit jaar ben ik dertig jaar werkzaam in de kerk, 
waarvan het grootste deel voor de landelijke 
kerk.  





Nieuws vanuit de speeltuin
Beste dorpsgenoten,

De bladeren vielen van de bomen en kleurden de speeltuin in mooi geel. Er is de hele zomer heerlijk 
gespeeld met de nieuwe toestellen die dit voorjaar werden geplaatst! Wat is het leuk om te zien dat de 
speeltuin zo vaak gevuld is met veel kinderen en volwassenen die spelen, voetballen en kletsen! Wat een 
geluk om zo’n mooie speeltuin te hebben om elkaar te ontmoeten!

Helaas is er ook afgelopen maanden wel weer veel speelgoed vernield, en ligt er vaak afval (lege pakjes en 
snoeppapiertjes) in de speeltuin. Vraag aan de ouders van kinderen die geregeld in de speeltuin te vinden 
zijn om dit eens met je kinderen te bespreken. Laten we met z’n allen de verantwoordelijkheid op ons 
nemen om de speeltuin een leuke, gezellige en schone plek te laten zijn!

Op 11 maart zullen we als speeltuincommissie weer enthousiast aan de slag gaan op de NLDoet-dag! 
We hopen dat vele ouders en kinderen zich deze dag bij ons aan willen sluiten zodat we met z’n allen de 
speeltuin weer klaar kunnen maken voor een nieuw speelseizoen! We kunnen heel wat helpende handen 
gebruiken bij het opschuren en verven van verschillende toestellen, het snoeien van het één en ander, het 
aan kant maken van de zandbak en andere onderhoudswerkzaamheden. Doe je mee? 11 maart van 9:00 
tot 13:00, voor aanmelden of vragen: speeltuin@rhenoy.info. 

We hopen dat we 11 maart veel gedaan krijgen zodat we op 25 maart het nieuwe speelseizoen feestelijk 
kunnen openen!! Van 13:00 tot 15:00 willen we met zoveel mogelijk kinderen het nieuwe speelseizoen 
inluiden met oud Hollandse spelletjes, een potje voetbal, schminken en 
wat lekkers te eten en te drinken! Kom je ook? 

Tot in de speeltuin!

Met vriendelijke groet, 

De speeltuincommissie
Tessa, Noreen, Karin, Roos

Kerstmarkt in de Betuwe Poort in Rhenoy
Na een aantal jaren waarin het niet door kon gaan, hebben we op zaterdag 10 december weer een kerstmarkt 
kunnen organiseren! 
Ons mooie dorpshuis was 
helemaal omgebouwd en in 
kerstsferen gebracht. 

Vanaf 16.00 gingen de deuren 
open en kon iedereen genieten 
van alle kramen met o.a. 
kerstartikelen, lego, make-up en 
sieraden. Het was heerlijk druk!
Verder was er een heerlijk terras



voor een drankje en konden de mensen genieten van erwtensoep, oliebollen, broodjes hamburger en wafels. 
De kinderen konden in de kleine zaal knutselen en werden ook nog mooi geschminkt. 
Er waren ook meerdere rondes met ons rad van avontuur, met prachtige vleespakketten als prijzen. 

Het was een fantastische middag/avond. Dit alles zou niet door kunnen gaan, zonder de hulp van alle 
vrijwilligers. Daarom hier een groot dankjewel aan alle mensen die hebben geholpen met het opbouwen en 
afbreken, met de kramen, de fotocorner, de eetstandjes en het rad van avontuur. Een extra dankjewel aan 
Wendy voor het helpen organiseren. 

We hopen volgend jaar weer een mooie markt te mogen organiseren. 
Stichting Opwaarts

Even zomaar een hondenverhaaltje
Aan het begin van de Breezij daar zie je de 1e hond, groot en fors maar ook zo lief. Op de foto kan je zien 
hoe ze alles in de gaten houdt, dit is Bo, zij is een Zuid Afrikaanse Boerboel, ze is gespierd en een lieve kop 
en houdt alles in de gaten. Claudia, John en Cas genieten elke dag weer opnieuw.

Als je dan even doorloopt, kom je bij de fam. Haag op de boerderij, 2 Labradors en van de zomer 8 Labrador 
puppy’s, dat jonge spul liep lekker in de voortuin, mooi weer en snel groter gegroeid. Alle 8 bij deze en 
gene ondergebracht, een feest om naar te kijken, maar nu, waar ben ik aangeland, ook op de Breezij maar 
een paar huizen verder op de boerderij van Barend en Lida Verstegen, ik moest even wat vragen. Ik werd 
verwelkomd door een mooie jonge herder die op het baasje zat te wachten, oké negeren en op de fiets er 
langs, niks aan de hand, maar toen, ik stond voor de keukendeur en daar stonden er twee, oké, naar binnen 
en wat liep en lag daar?, een paar Golden Retrievers en tien pups, een stelletje waar zij niet op gerekend 
hadden. Een prachtig gezicht als je er zo tussen zit. Lida vertelde dat de vader van dit stel niet zo omkeek 
naar zijn kroost, maar broerlief van een jaar oud heel leuk aan het spelen was. Ik ging even wat vragen maar 
zat er zo een half uur. Oké, naar huis en gieten van de regen en koud, ik was op de fiets en was meteen weer 
op mijn hoede.
   

Verderop op de Breezij zijn er nog een stuk of zes, honden van verschillende rassen, dus al met al is de 
Breezij bekend door de meeste honden in deze straat en met de honden zijn zij allemaal blij.

L.W.
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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.

Meedenken en -doen
De kernagenda van Rhenoy is opgesteld op basis van input uit het dorp via bijeenkomsten. Het 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
Parkeren Betuwe Poort
Dit najaar hebben we het aanpakken van de parkeeroverlast rond de Betuwe Poort aan onze actielijst 
toegevoegd. Op drukke dagen parkeren bezoekers in de parkeervakken of langs de straat in de Kornelis 
van Wijnenstraat en de Rhenoyseweg waardoor bewoners hun auto moeilijk kwijt kunnen. We zijn in 
overleg geweest met de gemeente of het mogelijk is om een deel van de vrachtwagenparkeerplaats bij 
de parkeerplaats van de Betuwe Poort te trekken, zodat het parkeren op die parkeerplaats makkelijker 
en aantrekkelijker wordt voor bezoekers. Het lijkt erop dat dat gaat lukken, precieze details moeten nog 
worden uitgewerkt.

De Einder/Lof
Op het gebied van herbestemming van de voormalige katholieke kerk / De Einder / Lof is helaas nog niet 
veel meer te melden dan de vorige keer. De eigenaar van het pand komt in december met zijn reactie op 
de plannen voor woningbouw op het terrein, daar is het wachten nu op.

Verkeersveiligheid       
De werkgroep Verkeersveiligheid Rhenoy heeft zijn aandacht onderverdeeld in twee thema’s
1. Bewustwording van het eigen gedrag van de weggebruikers.
2. Fysieke verkeersveiligheid bevorderende maatregelen



Bewustwording eigen gedrag
Ten aanzien van het eerste punt zijn we vorige week met het campagneteam bijeen geweest aangaande 
onze bewustwordingscampagne. Wat erg fijn is dat we met dorpsgenoten (Tessa, Angelique, Karin en 
Sjoerd) een campagneteam hebben opgericht en daarmee aan het brainstormen zijn geslagen.
Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben de volgende vraagstelling met elkaar besproken;

• Vaststellen (en erkennen) van het probleem ten aanzien van het gedrag van de vele weggebruikers.
• Welke locaties vragen aandacht ten aanzien van bewustwording van eigen verkeersgedrag?
• Welke partijen kunnen ons ondersteunen bij het uitwerken van onze plannen?
• Welke ideeën hebben we om bewustwording van het eigen gedrag van de verkeersdeelnemers te 
vergroten.

Vanuit de eerste twee vragen zijn we de ideeën gaan verdelen aan de hand van doelgroepen en hebben de 
acties verdeeld onder de campagne teamleden.
Half januari komen we weer bij elkaar om de uitwerkingen te bespreken en vervolgstappen af te stemmen, 
dan zal ook de gebiedsmakelaar en verkeersambtenaar aanschuiven om ons bij te staan en te adviseren 
en ondersteunen.

Fysieke verkeersveiligheid
Voor wat betreft het 2e punt is de gemeente, zoals ook al eerder gemeld is, bezig geweest met het 
opstellen van de  “Uitvoeringsmonitor”. Hierin heeft de gemeente alle kern agendapunten vanuit alle dorpen 
in  één overzicht gezet en daar actiehouders en prioriteringen aan toegevoegd. 
In basis een prima en werkbaar platform, echter is hierdoor ook aan het licht gekomen dat om al deze 
acties in gang te zetten er binnen de gemeente ongeveer 50 FTE’s bij moeten komen. Deze kwestie is 
voorgelegd aan de gemeenteraad om een besluit over te nemen, tot die tijd liggen we nagenoeg stil als het 
gaat over het uitvoeren van snelheidsbeperkende-  en verkeersveiligheid verhogende maatregelen. 
Hier kunnen we op korte termijn geen echte significante acties tegemoet zien.
Namens Marieke Koelen, Jan-Willem Vissers en Ron van Ree, wensen wij jullie (verkeers)veilige 
feestdagen toe.

Leefomgeving       
Zoals in de vorige Klepperman was te lezen 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.

Bloemrijke stroken bij de schapenweide
Langs de Dorpsstraat ter hoogte van de schapenweide zijn drie 
wildbloemperken aangelegd. Deze zomer hebben we vrij veel 
last gehad van de droogte en van paardenbloemen die massaal 
opkwamen in de perken. Ze zijn grotendeels handmatig verwijderd. 
Onlangs zijn in de perken en bij de stammen van de leilindes in 
totaal zo’n 3.000 bloembollen geplant, grotendeels dankzij een gift 
van de Fruitmotor. Het gaat om een grote diversiteit die het gehele 
buitenseizoen de bloemenpracht en biodiversiteit vergroot. Slechts 
een paar bomen zijn overgeslagen, omdat daar hondenpoep lag. 
Ruim dit gewoon op mensen, dan kunnen we daar volgend jaar 
wellicht alsnog bollen planten. 

Maaibeleid grasstroken en hondenpoep
Zoals gezegd hebben we deze zomer veel last gehad van 
paardenbloemen in de bloemenperken. Belangrijke oorzaak 
was het versoberde maaibeleid van de gemeente. In 2023 
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werk aan de dakconstructie tot aan 
het rietdekken. Een rieten dak geeft 
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gaat dit veranderen. Zo zullen de grasstroken langs de Dorpsstraat (nagenoeg) wekelijks gemaaid 
worden. Dat zorgt ook voor minder onkruid tussen de stoeptegels. Dit geldt dus ook voor de voormalige 
honden uitlaatstroken. Die zijn eerder door de gemeente opgeheven, tegelijk met het opheffen van de 
hondenbelasting. Hondeneigenaren dienen zelf de hondenpoep van hun hond op te ruimen en daarvoor 
iets bij zich te hebben. Op diverse plekken in het dorp hangen hiervoor dispensers, die voor rekening van 
de kernagenda worden gevuld met de zakjes. Samen houden we Rhenoy schoon!

Omvorming hortensiaperken
We hebben overleg gevoerd met de gemeente waarbij ook 
bewoners waarvan hun perceel grenst aan de hortensiaperken 
voor waren uitgenodigd. Besloten is om in het voorjaar de eerste 
perken te gaan omvormen tot perken met veel meer biodiversiteit. 
De planten die erin komen zijn uitgezocht op sterkte, biodiversiteit-
ondersteuning en onderhoudsvriendelijkheid. De perken gaan 
voorzien worden van grond die beter vocht vasthoudt en daarna 
worden ingeplant. De exacte samenstelling stemmen we af met de 
direct aanwonenden. Zij zullen ook een oogje in het zeil houden qua 
verdroging. We denken erover na om met behulp van regentonnen 
en druppelslangen een waterbuffer aan te leggen om in de droge tijd 
extra water te kunnen geven.

In het zeer vroege voorjaar zullen de perken worden gemaaid. Dat 
stimuleert de verdichting en zorgt voor een blijvend mooi resultaat.

Plantenmarkt
Ten slotte is het initiatief genomen om een ruildag voor planten en zaden te gaan organiseren. Tijdens deze 
dag kan je planten die je te veel hebt aan anderen weggeven en weer planten van anderen krijgen. Dat 
geldt ook voor zaden. Wanneer deze is is nog niet bekend, hierover hoor je later meer.

December 2022
Het is alweer de laatste Klepperman, dat betekent dat we in december zijn geland en 
iedereen druk is. Bij de start van december is meestal Sinterklaas die de aandacht krijgt, als dat achter de 
rug is komt de Kerst eraan, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Bij mij is Kerst dan het hoogtepunt en 
zeker het zetten en optuigen van 4 kerstbomen, de eerste dit jaar was in het kerkje van Rhenoy, ons mooie 
sfeervolle kerkje, daar zijn Erika en ik al vroeg mee bezig, niet alleen de Kerstboom maar ook de nissen 
van de ramen en de advent krans aan de preekstoel. Elk jaar wordt het anders maar ook elke keer zijn we 
blij dat we dit mogen en kunnen doen, het resultaat is ook dit keer weer mooi.

De tweede boom was totaal anders en wel bij Welzijn in de Pluk, dit jaar een lange smalle boom i.v.m. 
de ruimte in hun afdeling. Het logo van Welzijn is kleurrijk en die kleuren hebben we gevonden met 
kerstversiering en heb ze met 2 of 3 stuks aan een haakje in de boom gehangen, heel bijzonder maar het 
past daar precies.

De derde boom weer totaal anders bij de dagverzorging in Geldermalsen, alles wit en zilver, wel veel maar 
ook rustgevend. Als de piek er op staat en de lampjes erin vinden de deelnemers het al mooi. Ik krijg ook 
aanwijzingen van sommigen want zo houden zij mij wel in de gaten, alles wit en zilver en een vleugje rood. 
Iedereen leeft mee en na 2,5 uur is het klaar en goed gekeurd. Elk jaar weer heel veel senioren die hiervan 
genieten en dankbaar zijn.
L.W.



Het Rhenoijsche klompenpad
Een klompenpad wat is dat eigenlijk? In 2002 is het 1e Klompenpad geopend en tegenwoordig zijn er 150 
routes. Klompenpaden worden gekarakteriseerd door rust, cultuur en kleinschaligheid. Boerenland en 
natuur ontmoeten elkaar. De onverharde routes en weilanden maken een klompenpad tot een mooie en 
prettige wandeling. 
Het Rhenoijsche klompenpad loopt van Rhenoy naar Leerdam/Asperen.

Door Acquoy naar Rhenoy in 9 of 14 km.
Maar binnen 5 km is er een horeca geledenheid, op deze manier kan er een gezellige dag van worden 
gemaakt. We beginnen bij Route 88, door naar Rust Wat, Kaatjes Theetuin Leerdam, Fort Asperen, 
Lingezicht in Acquoy en dan ben je weer bij Route 88. Onderweg kan je afhankelijk van het seizoen 
bijvoorbeeld fruit of sierpompoenen te kopen.

Je kan de route in 2 richtingen lopen, helaas zijn honden niet toegestaan, let op dat je goed schoeisel 
aantrekt. Via de blauw witte bordjes met het klompje, een kaart of met de app kan je de exacte route 
vinden.
Word je hier enthousiast van en zou je, samen met je dorpsgenoten, willen helpen met het onderhoud, 
laat het Jan Gideonse (0627030227) weten. Je loopt dan 1 keer per jaar de gehele route en 1 keer een 
vergadering waarbij je heel erg welkom bent. 

Marjan van Ree 

PS Op 5 maart is in het programma Klaas op Klompen van TV Gelderland is dan het Rhenoijsche 
Klompenpad te zien. 



 

 
 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    06-23351947

Kascommissie
• Natascha Gerrits
• Esther Westerlaken

  
  

Oranjefeestcommissie
• Vacature    Interesse? Mail naar vdr@rhenoy.info

Sinterklaascommissie
• Hetty van Vuren
• Marieke Verstegen

  06-51290148

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



AANKOOP       VERKOOP       VERHUUR       TAXATIES

Benieuwd naar het aanbod?  Volg ons en blijf op de hoogte!

0344 - 76 75 99
info@hetfundamentmakelaardij.nl

Scan mij en doe de GRATIS 
waardebepaling!

Of bekijk onze website
www.hetfundamentmakelaardij.nl

Persoonlijk
Gedreven

Actief

De makelaars van Rhenoy en omliggende dorpen in de Betuwe!

Lois Natascha Tessa


