


Van achter de bestuurstafel
Heel voorzichtig begint de temperatuur weer iets omhoog te kruipen en zien we steeds meer dorpsgenoten 
op straat verschijnen. 
Wat de afgelopen periode mij is opgevallen hoe mooi het is om te zien hoe dorpsgenoten met elkaar in 
gesprek kunnen raken, maar ook hoe fragiel deze openheid is. Ik zag niet alleen bij de Kerstmarkt, maar 
ook bij de vrijwilligersavond en bij Running Dinner hoe makkelijk mensen contact maken met elkaar. Helaas 
is het mij ook opgevallen dat mensen wegblijven vanwege diverse redenen.
Deze laatste reden biedt ons weer een kans om te onderzoeken hoe we de dorpsgenoten weer met elkaar 
in verbinding kunnen brengen. Dit vraagt ook iets van eenieder van ons. Beginnend met te stoppen met 
die vooroordelen en het in hokjes denken, zoals bijvoorbeeld: “zij van de Oudenborch” of “zij van Running 
Dinner” of “zij van de ouwe nieuwbouw” of zelfs “die nieuwe gasten die alles maar willen veranderen”. Wat 
zou het toch mooi zijn als we hier eens mee zouden stoppen! 

Met elkaar in gesprek over andere onderwerpen zie je dat er echt leuke mensen in ons schitterende dorp 
wonen. Je hoeft niet met iedereen op de koffie maar een goede buur is beter dan een verre vriend. En 
soms zijn er meer raakvlakken dan we vooraf zouden denken. Er is al zoveel leed op de wereld, als je 
alleen al kijkt naar corona en landen zoals Oekraïne, Turkije en Syrië, dan zie je de kwetsbaarheid van de 
tijd dat we hier op deze wereld mogen zijn. Waarom kunnen wij als klein dorpje aan de rand van de Betuwe 
dan ook niet een beetje meer verdraagzaamheid naar elkaar tonen.

Met de lente in aantocht, en daarmee de start van een nieuw evenementen seizoen, zou ik eenieder willen 
uitnodigen om je eens deel te nemen aan één van de vele activiteiten of evenementen waar je in het 
verleden vanwege allerlei vooroordelen wegbleef.

Om dit kracht bij te zetten wordt op 25 februari in de Betuwe Poort weer een verenigingsdag georganiseerd. 
Op deze middag zullen alle activiteiten binnen ons dorp aanwezig zijn om zich aan jullie te presenteren en 
wellicht je enthousiast te krijgen over een activiteit.

Ook gaan we als verenigingen, stichtingen en individuele initiatieven binnen Rhenoy meer en intensiever 
met elkaar samenwerken in plaats van naast elkaar. Er lopen momenteel een aantal mooie gesprekken met 
als doel meer een eenheid te gaan vormen, binnenkort zullen wij hier meer over bekend maken. 

En een warme en oprechte groet van mijn zijde

Ron van Ree
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy.



Volgende kopij: 15 april 2023
e-mailadres redactie Klepperman: redactie@rhenoy.info

De redactie van Dorpskrant De Klepperman wenst u veel leesplezier!

Redactie: Jelle van Soelen
           Robin Groenendijk
       Lies Westbroek

ACTIVITEITEN AGENDA

Sjoelclub t’ Poortje    Maandag 6 maart
      Maandag  20 maart
      Maandag 3 april
      Maandag  17 april
      Maandag 1 mei
      Maandag  15 mei

Kaartclub     Vrijdag  10 maart
      Vrijdag  31 maart
      Vrijdag  21 april
      Vrijdag  12 mei

Jeu de Boules     Vrijdag  31 maart
      Vrijdag  7 april
      Vrijdag  21 april
      Vrijdag  5 mei
      Vrijdag  19 mei

Eettafel      Maandag  27 februari
      Maandag  27 maart
      Maandag  24 april
      Maandag  22 mei

(Ruil)markt     Zaterdag 25 maart



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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Hoogwater in Rhenoy: Linge treedt buiten oevers
Langzaam kruipen we richting de lente en kijken de meeste mensen weer uit naar een blauwe hemel en de 
zon. De winterperiode die bijna achter ons ligt had enorm veel spectaculaire weermomenten. Zo kon er in 
december geschaatst worden en lag er eind januari een wit laken over Rhenoy.

Toch was het hoge water begin januari misschien wel het indrukwekkendste. Door de aanhoudende regen 
in de beginmaand van het jaar trad de Linge buiten haar oevers. Dit leverde naast veel ongemak ook 
prachtige beelden op.

Vele kleine boten en 
verschillend tuinmeubilair 
werd al snel rekwisiet van de 
Linge.

Grotere boten lagen ineens 
niet meer aan een landje of 
kade maar dreven voor het 
oog op het water.

Op de laatste foto staat een 
glijbaan ineens in het water 
in plaats van daarvoor.





 

  

Alzheimer Trefpunt 
West Betuwe 

 
 
 

Klokhuis Beesd 
Woensdag 8 maart 2023 
19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)  
 

Spraak en voeding inname 

Een logopedist geeft uitleg over dit onderwerp. 
 
Dementie en spraak 
Bij elke vorm van dementie kunnen spraak- en taalstoornissen voorkomen. Dit kan invloed 
hebben op de communicatie. Een taalstoornis zorgt ervoor dat gedachten niet meer in 
gesproken taal omgezet kunnen worden. Een spraakstoornis heeft weer tot gevolg dat woorden 
en zinnen onduidelijk worden. Het is prettig als deze problemen snel en goed gesignaleerd 
worden. Een logopedist kan een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen. De 
uitslag van dit onderzoek kan de communicatie verbeteren: zo kan de gesprekspartner leren 
zich aan te passen aan de persoon met dementie, zodat de gesprekken tussen jullie beter 
verlopen en jullie elkaar (weer) begrijpen. 
 
Voeding 
De mond wordt behalve om mee te spreken ook gebruikt voor eten en drinken. Problemen op 
dit gebied kunnen dan ook verband houden met voeding- en drankinname. Een slikonderzoek, 
uitgevoerd door de logopedist, kan uitwijzen hoe iemand met dementie hierbij ondersteund 
kan worden.  
 
Aanmelden 
Het Alzheimer Trefpunt West Betuwe ondersteunt mantelzorgers en iedereen die te maken 
heeft met dementie graag met praktische informatie en wil hen de gelegenheid bieden om 
ervaringen met anderen uit te wisselen. Wees welkom op onze Alzheimer Trefpunt avond van 8 
maart en neem vooral iemand mee. De toegang is gratis. Aanmelden kan via  
Babs Bergs: b.bergs@alzheimervrijwilligers.nl of 06 3809 5381.  



AIRCONODIG? 
Voor koelen én verwarmen! 

• Hoogste kwaliteit! 

• Persoonlijk advies 

• Maatwerk  

• Snelle service  

• Zakelijk en particulier 

• Scherpe prijzen! 

• Binnen 5 werkdagen een vrijblijvende offerte 

• Bij opdracht binnen 8 weken plaatsen 

 
Airconditioning, ventilatie, warmtepompen, service en onderhoud 

Bel, WhatsApp of mail ons voor meer informatie.  

Matheo v/d Bruinhorst   |   Rhenoy 

T. 0345-245005   |   E. info@hb-koudetechniek.nl   |   www.hb-koudetechniek.nl 

Hier kan uw advertentie 
staan of op een andere plek.
Neem gerust contact op met

redactie@rhenoy.info





S A M E N  D E 

B I O D I V E R S I T E I T 

I N  R H E N O Y 

V E R G R O T E N !

O P  Z O E K  N A A R 

G R O E N E  V I N G E R S !

G R AT I S ,  A L L E E N  W AT  T I J D

G E Z E L L I G  M E T  D O R P S G E N O T E N

G E E N  V E R G A D E R I N G E N

A A N M E L D I N G  V I A  Q R - C O D E  O F 
V I A  B E R I C H T J E  N A A R  M A G G Y 

( 0 6 - 1 3 2  2 2 3  3 1 )

 

V r i j w i l l i g e r  w o r d e n ?

(Ruil)markt: 25 maa
rt 

14:00-16:00
Bij kerk Rhenoy



B I J E N -  E N  V L I N D E R V R I E N D E L I J K E 
P L A N T E N / Z A D E N  G E Z O C H T

V E E L  V A N  D E Z E  P L A N T E N  K U N N E N  I N 
H E T  N A J A A R  O F  H E T  V R O E G E  V O O R J A A R 
G E S P L I T S T  W O R D E N .  Z O  V E R J O N G  J E ,  É N 
S T I M U L E E R  J E  D E 
G E Z O N D E  G R O E I  V A N  J E  E I G E N  P L A N T E N

Z A D E N  O O G S T E N  O M  T E  R U I L E N !

Z O  V E R F R A A I E N  W E  H E T 
D O R P S A A N G E Z I C H T  E N  V E R B E T E R E N  W E 
D E  L E E F O M G E V I N G  V A N  D E  B E S T U I V E R S !

I N L E V E R E N  K A N  V I A  M É R I E
( 06-474 667 77)

O P  Z O E K  N A A R 

V A S T E  P L A N T E N !

P l a n t e n  i n l e v e r e n ?

A p p / b e l 
M é r i e ( 06-474 667 77)

(Ruil)markt: 25 maart 14:00-16:00Bij kerk Rhenoy



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  





Mini volleybaltoernooi Sportvereniging Beesd
Zaterdagochtend 4 februari 2023, 4 volleybalvelden, 15 scheidsrechters en tellers, 18 teams en coaches 
en 90 kinderen, allemaal aanwezig in de Sporthal van Beesd! Na 5 jaar afwezigheid organiseerde 
Sportvereniging Beesd weer een mini volleybaltoernooi! 

Met 90 enthousiaste kinderen, van 5 tot 12 jaar werd om 9:30 uur gestart met het toernooi. Naast teams uit 
de regio nam Sportvereniging Beesd zelf ook deel met 4 teams! Verdeeld over 4 poules werden in totaal 
bijna veertig wedstrijden gespeeld. In 12 minuten werden leuke punten gemaakt door alle teams, maar 
belangrijker, alle deelnemende kinderen hadden zichtbaar plezier tijdens het spelen van hun wedstrijden. 
Aan belangstelling ook geen gebrek, menig inwoner van Beesd, vriend of vriendin, ouders of grootouders, 
ze kwamen kijken en aanmoedigen.

Sportvereniging Beesd kijkt terug op een geslaagd toernooi en in het bijzonder met de vrijwillige inzet van 
zowel de (jeugd)teams van de verenigingen, die als scheidsrechter en teller aanwezig waren als de ouders 
van de jeugdleden die in de organisatie geholpen hebben!

Was u er niet bij, dan heeft u de jongste volleybaltalenten uit Beesd gemist? Geen nood. Sportvereniging 
Beesd ziet weer een nieuwe jaarlijks traditie. Zien we u dan volgend jaar in de sporthal van Beesd? 
Kinderen die graag eens volleybal willen ontdekken, zijn iedere woensdagavond 18:00 uur welkom om 
eens vrijblijvend mee te trainen.



De Hel van Rhenoy
Op 15 januari was het droog. Tenminste, het regende niet meer. De dagen ervoor had het aan een stuk 
door geregend – dat hebben degenen met land aan de Linge wel gemerkt.

Bert van Bremen, een van de organisatoren en 
initiatiefnemers van deze 27e Hel van Rhenoy, 
had er ’s ochtends om 07 uur geen vertrouwen 
in. “We moeten afblazen – er staat veel te veel 
water – het wordt gevaarlijk”. Want door een 
plas rijden kan natuurlijk wel, maar we willen 
geen ongelukken bij de deelnemers. Ondanks 
de twijfel is Bert toch samen met Coen Gilhuis 
gestart met een controle van de route en een 
uur later stond de vlag er anders bij – “iet gaet 
on!”. En dat is maar goed ook, de eerste rijders 
hadden zich gemeld. 

De Hel van Rhenoy is een veldtoertocht. 
De deelnemers kunnen met mountainbike 
of gravelbikes een route van 27, 35 of 45 
km afleggen – en daar waar mogelijk over 
onverhard terrein. Dat betekent dat veel 
eigenaren van gronden langs de route 
hun terrein openstellen voor een groep enthousiaste en sportieve fietsers, zodat erdoor grienden, 
boomgaarden, en weilanden gefietst kan worden. Daarnaast door de bossen van het landgoed 
Mariënwaerdt.  En dat kan alleen tijdens dit evenement, het grootste gedeelte onverhard is privéterrein. 

Op 15 januari zijn er in totaal 180 
betalende deelnemers die de tocht 
hebben uitgereden. Naast deze groep 
is er ook met een kleine groep van 7 
enthousiaste kinderen een klein rondje 
door de modder gereden, waarbij het 
bezoek aan de stal van Barend Verstegen 
een echt hoogtepunt is.  De familieroute 
is kort (ongeveer 5 kilometer) en gratis 
voor kinderen met hun begeleiders, dus 
hopelijk zijn er volgend jaar wel wat meer 
kinderen die deze kans om eens lekker te 
proeven aan buitensport willen nemen.

 
Waarom wordt er eigenlijk zoveel moeite gedaan om een veldtoertocht te organiseren vanuit Rhenoy? Het 
kost echt wel wat tijd en inzet om het goed te laten verlopen en rijk of beroemd worden we er niet mee. Het 
zijn de enorm enthousiaste reacties van de deelnemers, het gezamenlijk met mensen uit het eigen dorp 
organiseren van een leuk evenement en het kunnen delen van passie voor onze omgeving of de fietssport 
die de organisatie drijft dit te organiseren.



De veldtoertocht kan uiteraard niet 
eorganiseerd worden zonder de 
inzet van vrijwilligers, landeigenaren 
en sponsoren. De stichting 
wiellerronde wil hen allen uiteraard 
hartelijk bedanken voor hun inzet! 
Meer informatie over de activiteiten 
van de stichting wiellerronde is te 
vinden op https://11dorpentocht.nl 
en uiteraard op https://rhenoy.info 
of facebook. 

Uiteraard kan er ook altijd contact 
worden opgenomen met de stichting 
wiellerronde voor meer informatie: 
wiellerronde@rhenoy.info. 



De watersnood van 1809 in Rhenoy
Hoe toepasselijk, op de website van de historische kring West Betuwe vond ik een artikel over “de 
watersnood van 1809 in Rhenoy” geschreven door Dick van Maren. Dick raakte geïnteresseerd in Rhenoy 
omdat zijn voorouders eind 17e eeuw en 18e  in Rhenoy woonachtig waren. Het gemene land van Rhenoy 
kwam de onderzoeker al tegen in enkele akten uit 1581 en 1586, een hele poos geleden dus. Veel 
leesplezier!

De winter van 1808 op 1809 was een zeer strenge winter. Half december 1808 verscheen het eerste drijfijs 
op de grote rivieren. De Rijn, de Waal, de Maas en andere rivieren vroren al snel dicht. Op verschillende 
plaatsen kon men te voet de rivier oversteken. Door de opkruiingen van het ijs werd het rivierwater in zijn 
loop belemmerd en steeg het waterpeil tot grote hoogte. Dat was ook het
geval in de Linge bij Rhenoy.

Op 10 januari 1809 viel plotseling de dooi in en begon het ijs in de rivieren in beweging te komen en braken 
op verschillende plaatsen de dijken door waarbij grote delen van Midden-Nederland in het stroomgebied 
van de Rijn, IJssel, Maas, Waal en Linge onder water kwamen te staan.
Rhenoy had ook zwaar te lijden door de overstroming van de Linge. 

 

Rhenoy. Prent van Hendrik Tavenier 1785.

In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel negen, door A. J. van der Aa, uitgegeven 
in 1847, wordt het dorp Rhenoy beschreven en ook de gebeurtenissen en de gevolgen van de 
watersnoodramp. 

In 1847 stonden er 48 huizen in Rhenoy en telde het 330 inwoners. De meesten waren werkzaam in de 
landbouw. Van der Aa schrijft dat in januari 1809 het water in de Linge vijftien duim (ongeveer 40 cm) hoger 
stond dan bij de watersnood van 1784. Toen braken in maart de rivierdijken van de Waal door en stond de 
Tielerwaard geheel onder water.





In januari 1809 was het met de omstandigheden in het dorp vreselijk gesteld. De stallen van het vee waren 
onder water gelopen. Men had zo veel mogelijk vee op de veerpont van het dorp ondergebracht om de 
komende gebeurtenissen af te wachten.

In de nacht van 30 op 31 januari 1809 ging het vreselijk stormen en maakte de ramp die het dorp trof nog 
erger. 16 inwoners van Rhenoy, waaronder ook 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 10 jaar, verloren 
het leven. 8 huizen en 3 schuren werden door het natuurgeweld verbrijzeld. Tevens werden er nog 18 
huizen zwaar beschadigd. Ook verdronken er 9 paarden, 38 runderen, 56 schapen en 3 varkens.

Verder beschrijft Van der Aa de toestand tijdens de ramp. Om twee uur ’s nachts had de bemanning van 
een kleine schouw nog geprobeerd mensen te redden, maar door de zware storm en het aanwezige drijfijs 
en drijvende strodaken van de vernielde huizen was het niet mogelijk om mensen die om hulp riepen te 
benaderen of hulp te bieden.

Enkele uren eerder was de bemanning van de schouw naar een huis gevaren waarin zich 14 personen 
bevonden, de eigenaren zelf en ook anderen. De aanwezigen waren niet te bewegen om het huis te 
verlaten. Zij hadden hun vertrouwen gesteld in een schuit die bij het huis lag, zodat de bemanning van de 
schouw weer vertrok. Tijdens de nacht raakte de schuit echter los en dreef weg. Tot overmaat van ramp 
stortte daarna ook nog het huis in en kwamen alle aanwezigen jammerlijk om. Dit lot trof ook een vrouw 
met een kind die haar huis niet wilde verlaten. Zij was eerder door haar oude vader en haar broer tijdig met 
klem aangeraden om het huis te verlaten. Haar vader en broer wilden niet in het huis blijven en vertrokken 
op tijd. Toen het huis door de watervloed instortte vond zij met het kind het einde in de golven.

 

Gedeelte van een prent uitgegeven naar aanleiding van de watersnood van 1809, uitgegeven door J. 
Wendel en zoon te Amsterdam.

In het register van overlijden van de Rooms-katholieke gemeente van Rhenoy werden de personen die 
verdronken waren onder elkaar vermeld met de opmerking “dese 16 zijn alle op dien nacht door den soo 



schrickelijken watervloed verdronken.”
Ook in het register van diverse registraties van inwoners en overledenen van het archief van de kerkenraad 
van de protestante gemeente Rhenoy werden de verdronken personen bij elkaar vermeld.

In beide registers werden vermeld:
1. Helena Verkolf, weduwe van Cornelis de Jong, 70 jaar
2. Joannes/Jan de Jong, zoon van Cornelis de Jong en Helena Verkolf, 23 jaar.
3. Wilhelmus/Willem de Jong, zoon van Cornelis de Jong en Helena Verkolf, 18 jaar.
4. Adriana de Jong, weduwe van Henricus de Jong, dochter van Cornelis de Jong en Helena Verkolf, 28 
jaar.
5. Elizabeth de Jong, dochter van Henricus Dirckse de Jong en Adriana Cornelisse de Jong, 1 jaar.
6. Maria/Maike de Jong, weduwe van Arnoldus Cornelisse de Jong, dochter van Theodori/Dirk Hendricksen 
de Jong en Elisabeth van Weerdenburg, 29 jaar.
7. Elizabeth de Jong, dochter van Arnoldus de Jong en Maria de Jong, 3 jaar.
8. Cornelis de Jong, zoon van Arnoldus de Jong en Maria de Jong, 1 jaar.
9. Joanna/Jenneke Cergo, weduwe van Henricus den Haan, 49 jaar.
10. Henricus/Hendrikus den Haan, zoon van Henricus den Haan en Anna de Jong, 20 jaar.
11. Nicolaas/Claas den Haan, zoon van Henricus den Haan en Joanna Cergo, 8 jaar. (Na het overlijden van 
Anna de Jong trouwde H. den Haan met J. Cergo.)
12. Anna/Anneke den Haan, dochter van Henricus den Haan en Joanna Cergo, 10 jaar.
13. Anna/Anneke Jakobsen van Leeuwen, weduwe van Jan van Leeuwen, 73 jaar.
14. Agnes/Angeniet van Gameren, dochter van Willem Huijbertsen van Gameren en Geertruij Verhaar, 40 
jaar.
15. Helena/Elizabeth van Beest, dochter van Willem van Beest en Cornelia Willemsen van Gameren, 7 
jaar.
16. Maria Willemsen van Gameren, weduwe van Hermanus Outers, 70 jaar.

Van der Aa beschrijft dat in zich in één huis 14 personen bevonden die daar de dood vonden en in een 
ander huis 2 personen. J. J. van Vree die zich in 1802 in Rhenoy vestigde en ook onder andere de 
watersnood beschreven heeft maakte er melding van dat er in de Middenstraat te Rhenoy 18 mensen de 
dood vonden in 3 afzonderlijke huizen. In één van die huizen stortte het dak in terwijl de
aanwezigen zich op de zolder bevonden. Men had al een gat in het dak gemaakt om ter kunnen 
ontsnappen. Willem de Jong zou als eerste naar buiten gaan en zijn broer Jan zou hem volgen. Kennelijk 
stortte het dak in toen Willem naar buiten kroop. Zijn lijk werd later voor de voordeur van het huis 
gevonden. Het stoffelijk overschot van Jan werd later gevonden tussen het dak. De overigen vonden de 
dood op de zolder. In het huisje van “den oude Van Gameren” verdronken zijn dochter en een kind. Het 
betrof Agnes van Gameren en haar nichtje Helena van Beest. Zij was de dochter van
Willem van Beest en Cornelia van Gameren, de zuster van Agnes.

Helena van Beest werd RK gedoopt op 19 januari 1802 te Rumpt.
Op 26 juni 1809 werd te Rumpt RK gedoopt een dochter van W. van Beest en C. van Gameren. Zij werd 
vernoemd naar haar verdronken tante en zuster en kreeg de namen Agnes Helena.

In de beschrijving van de watersnood te Rhenoy maakte Van Vree melding van 18 slachtoffers. Van der 
Aa spreekt over 16 slachtoffers. Ook in de kerkelijke registers worden er 16 Rhenoyse personen vermeld 
die op 31 januari 1809 om het leven kwamen. Kennelijk heeft Van Vree zich in het aantal vergist. Van Vree 
vermeldde verder nog: “Toen al de lijken opgevisch waare wierde zij op het kerkhof
tot Gellecum begraave, want het kerkhof te Rhenooy stond nog gedeeltelijk onder.”

Het aantal inwoners van Rhenoy in 1809 zal niet veel afgeweken hebben van de 330 in 1849, zodat 
ongeveer 5 % van de inwoners van het dorp op noodlottige wijze om het leven is omgekomen.



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



Zomaar Rhenoyers vertellen
 
In deze Klepperman heb ik toch weer een leuk interview met 2 mensen die graag hun verhaal willen vertellen 
over het wonen in Rhenoy.
Misschien zijn er na het lezen hiervan wel nieuwe gegadigden?

We zijn op de Haarakker nr. 23 te gast bij Vera van Lomwel en Raymond van der Linden, zij woonden in de 
buurt maar hadden toen nooit gedacht dat zij in Rhenoy zouden gaan wonen. Vera komt uit Leerbroek en 
Raymond uit Leerdam. Zij hebben beiden de lagere school goed doorstaan. 

 

 
Vera vond haar lagereschooltijd supergezellig, met “slechts” 30 kinderen in de klas maar wel met een hele 
strenge hoofdmeester. Vera bracht veel tijd met haar vriendinnen door in het “Spetterbad” in Leerbroek. 
Raymond begon op de Veltmeijer school. Hij had te maken met veel verschillende culturen in zijn klas. Zo 
ruilde hij vaak zijn boterham voor een Turks broodje van zijn vriendje. Deze 2 inwoners zijn beiden naar 
het Heerenlanden college gegaan maar hebben elkaar daar niet gezien, allebei een andere leerweg. Beide 
behaalden vervolgens een hbo-diploma en zijn elkaar pas later via een sportief gebeuren tegengekomen. 

Een neef van Vera moest als afstudeerproject een sportmarathon organiseren van 24 uur aan 1 stuk, ga 
er maar aanstaan. Vera deed mee met een familieteam en Raymond met de tennisclub. Beide waren hun 
teamleden aan het aanmoedigen en niet voor niks. 
Er was tussen hen een klik, zomaar. Iedereen zag het gebeuren en als vervolgens je tante hem aanspreekt 
en dan ook nog kan vertellen aan Vera dat het echt een leuke jongen is, dan is het de moeite waard om 
elkaar beter te gaan leren kennen. 
En zo hebben zij elkaar gevonden, ze wonen al een jaar samen in Rhenoy met veel plezier, hebben in de 



corona tijd dit huis gevonden. Zij werden direct verliefd op het huis de buurt en de vriendelijke mensen. 

Het is heerlijk wonen vlakbij de Linge die je vanuit hun slaapkamer kan bewonderen en ook vlakbij hun werk 
zodat vooral Vera niet met de trein of de bus hoeft te gaan, ze kan zelfs met de fiets naar Schoonrewoerd 
waar zij werkt bij Royal Lactalis Leerdam, zij is Compensation en Benefits specialist en verzorgt de 
salarisadministratie samen met een collega, ook voor de vestigingen in Wageningen en Dalfsen, 430 
personen in totaal. Ze gaat met veel plezier naar haar werk. Ook Raymond heeft een leuke baan bij
De Koninklijke Bakker Goedhart in Hedel. Hij werkt hier als accountmanager van dagverse broden en 
specialiteiten. 

Ze zijn gek op reizen. Als zij een favoriete bestemming moeten noemen dan is dit zeker Fins Lapland. Dit 
is toch wel één van de meest sprookjesachtige plekken op aarde. Daar hebben zij de leukste activiteiten 
ondernomen zoals een huskytocht, ijsvissen, sneeuwscooter rijden en op noorderlicht expeditie. Er gaan vast 
nog meer mooie reizen volgen. 
 
Tot slot nog even wat info over Rhenoy aan hun doorgegeven en gevraagd of zij al lid van de VDR zijn. Ja dat 
zijn ze dus ze horen bij de club. 
Het was gezellig, we wensen jullie nog heel veel woonplezier. 
Dankjewel voor dit leuke verhaal over jullie.  

Lies Westbroek

Sjoelclub het Poortje
De sjoelclub bestaat alweer bijna 30 jaar! 
En ook dit jaar willen we jullie weer graag 
uitnodigen om mee te doen. De avonden zijn 
altijd erg gezellig en het kost maar €2,- euro per 
avond. Kom gerust een keer kijken in de kleine 
zaal van de Betuwe Poort. 

De zaal is open om 19:30 uur, dan drinken we 
gezellig koffie en thee met een koekje erbij. Om 
20:00 uur beginnen we met de eerste helft. Na 
5 beurten is het pauze, en drinken we nog een 
keer thee of koffie. Daarna spelen we de 2de 
helft. Als we klaar zijn drinken we nog wat fris en 
iets lekkers.

De sjoelavonden zijn op:
20 februari
6 maart
20 maart
3 april 
17 april
1 mei
15 mei, slotavond

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Jeanette of Annie



Stichting Opwaarts
De Betuwe Poort is het dorpshuis van Rhenoy en heeft een bestuur, Stichting Opwaarts. Zij beheren het 
dorpshuis “als een goed huisvader” maar zijn net als vele verenigingen en stichtingen afhankelijk van de inzet 
van vrijwilligers.
Verleden jaar hebben diverse vrijwilligers geholpen met de dakrenovatie van de Betuwe Poort, mede dank zij 
hun inzet is de renovatie een succes geworden en binnen het budget uitgevoerd. Hierbij wil ik deze vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet.

De vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt zijn: Klaas van Leeuwen, Rob Temminck, Gerard Dorrestein, Co 
van den Anker, Hans Wennekes, Eddy Stijlaart, Richard Lenters, Tijmen van Orden, Leen Temminck, Mark van 
Dijk, Wim van Asch, Ramon Jansen, Marius Veldhoven en mijn medebestuursleden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder verantwoording van Bouw en Timmerwerken van Dijk. Op tweede 
Pinksterdag zijn we gestart met het verwijderen van de zonnepanelen, waarna het dak asbest vrij gemaakt 
kon worden en de nieuwe dakplaten met een hogere isolatie waarde aangebracht zijn. Hierdoor kan het dak 
zeker weer 30 jaar mee. Met als bijkomend voordeel dat er een goede stap gezet is in de verduurzaming van 
het dorpshuis. Dit alles is mogelijk geworden door de inzet van de hierboven genoemde vrijwilligers, hierbij 
bedanken wij deze voor hun inzet.

Wist u dat de volgende verenigingen gebruik maken van de ruimtes in de Betuwe Poort.

- Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy, Communicatiecommissie (CCRh), Sjoelclub ‘t Poortje, Kaartclub, De 
Biljartvereniging, Speeltuincommissie, Jeu de Boules, Timmerdorp, Sinterklaasfeest, Het dorpsfeest door de 
Feestcommissie, koningsdag door de Oranje commissie en het Halloweenfeest.
- Stichting De Wielerronde. (De Hel van Rhenoy, Dikke bandenrace, Toertocht West Betuwe)
- Daarnaast ook diverse individuele initiatieven zoals: (De open eettafel, De Bejaardensoos, senioren in 
beweging, Saxofoon lessen), Goud van fOud en de Kerstmarkt.

Dit alles wordt op vrijwillige basis gedaan, zo ook het onderhoud aan, in en rondom de Betuwe Poort. Wij zijn 
dan ook oprecht trots dat dit allemaal mogelijk is in ons dorp.

Denkt u nu ik mis iets en ik zou graag een clubje of vereniging of activiteit willen ontplooien of ontwikkelen neem 
dan contact op met het bestuur van Stichting Opwaarts. Wij ondersteunen bijna elk initiatief hierin.
Om alle activiteiten te kunnen blijven doen en onderdak te bieden in ons dorpshuis hebben wij nu maar ook in 
de toekomst vrijwilligers nodig. 
Denk er eens over na om aan één van deze activiteiten of vereniging, commisie of stichting een bijdrage te 
leveren. Wij kunnen dit niet zonder u. 

Wilt u meer weten over Opwaarts kunt u tijd contact opnemen met een van de bestuursleden of met René 
Bakker 06-22911452.



Winterbuffet voor vrijwilligers van de V.D.R.
Vrijwilligers die alle V.D.R. activiteiten in Rhenoy mogelijk maken, waren op vrijdagavond 3 februari 
uitgenodigd om samen te genieten van een winterbuffet in de Betuwe Poort. De winterkost (verschillende 
stampotten, erwtensoep en ragout) werden door alle aanwezigen zeer gewaardeerd. Het bestuur van de 
V.D.R. wil hierbij nogmaals alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet!

 

Jeu de boules
Vanaf 31 maart gaan we weer van start met de speelavonden.                                               
We hopen dat we n.a.v. de bijeenkomst van de verenigingen dag ook nieuwe spelers mogen begroeten.    

Hierbij een overzicht van de datums, we spelen altijd op een vrijdagavond en om 19.00 uur beginnen we 
eerst met koffie of thee.

31 maart – 7 en 21 april – 5 en 19 mei – 9 en 23 juni - 7 en 21 juli  
4 en 18 augustus – 1 en  15 en 29 september.      

Met vriendelijke groet,
Jos Storij                                                                                                                             
06 683324491         



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



•   Meldings-
 nummer: 

 06-41 41 34 12

•   Thea: 
 06-55 77 86 50

•   Antonette: 
 06-48 20 03 80

www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl

Met de kleinste 
details maken wij 
het grote verschil.

Thea & Auwe
Douma-Post

Antonette 
van Druten



Nieuws van de Protestantse gemeente Beesd Rhenoy 
Gellicum
In de weken voor Pasen worden er diverse vieringen en activiteiten georganiseerd.
Hieronder vindt u een overzicht daarvan.
Voor de laatste actuele informatie verwijzen wij u naar onze website: www.pgbeesd.nl of naar de 
Kerkklanken van maart.

Verenigingsmarkt
Zaterdag 25 februari zijn wij aanwezig bij de verenigingsmarkt in de Betuwe Poort.
Er zullen vrijwilligers uit onze gemeente aanwezig zijn, die u kunnen vertellen over de verschillende 
manieren waarop we kerk in en voor het dorp willen zijn. 
Diverse activiteiten worden gepresenteerd en u kunt uw vragen stellen aan één van de vrijwilligers. Wij 
hopen u daar te ontmoeten!

Kerk op Schoot
Kerk op Schoot is een speelse manier van vieren en ontmoeten in de kerk voor de allerkleinsten (0 – 3 
jaar). In een sprankelende en korte dienst beleven baby`s. peuters en hun (groot)ouders een Bijbelverhaal 
met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, zingen liedjes (op bekende melodieën) en hebben een 
activiteit gericht op de beleving van de kinderen.
Elk kind mag reageren zoals het zelf wil: uitbundig of stilletjes op schoot.
Na afloop wordt er gezamenlijk nog iets gedronken  en gegeten.
Op deze manier kunnen de kinderen met elkaar spelen en kunnen ouders elkaar ontmoeten
Zaterdag 18 maart om 09.30 uur tot 10.30 uur is er Kerk op Schoot in de Dorpskerk.
Ds. Beer en ds. Joline zijn er ook. Het verhaal dat in simpele woorden wordt verteld, gaat over een bruiloft 
in Kana. 
Als je het leuk vindt om er ook te zijn, laat dat dan voor maandag 13 maart weten aan ds. Joline 
dominee@pgbeesdrhenoygellicum.nl of WhatsApp: 06-14817238 
Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst.

Iederskerk
Voor de wat oudere kinderen is er op zondag 19 maart een activiteit n.l. de Iederskerk.
Iederskerk is een feestje in de kerk voor kinderen van 4-12 jaar en hun ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. 
Een mooi moment om samen naar de kerk te gaan en met elkaar te ontdekken. 
Al kliederend en spelend gaat iedereen aan de slag en ontdekken wij met elkaar de betekenis van 
Bijbelverhalen. Een doorsnee Iederskerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen 

ontdekken, samen vieren, samen eten. Wij nodigen jou en jouw (groot)
ouders van harte uit om te komen! 
Het onderwerp zondag 19 maart is: Storm op het meer
Tijd: van 16.30 uur -18.30 uur
Plaats: St. Pieterskerk, Voorstraat Beesd.
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de maaltijd 
Willen jullie je van tevoren wel even aanmelden vanwege de maaltijd? 
Opgave kan t/m zaterdag 11 maart.

Dit kan bij ds. Joline via dominee@pgbeesd.nl of WhatsApp 06-14817238.

Vespers 
Op woensdag 22 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april wordt er ‘s avonds 
een vesper gevierd. De eerste vesper vindt plaats in de St. Pieterskerk in Beesd (aansluitend aan de 
pannenkoekenmaaltijd), de overige vespers vinden plaats in de Dorpskerk in Rhenoy.  De vespers duren 
ongeveer 30 minuten en beginnen om 19.00 uur.
Een vesper is een avondgebed, een kort moment om tot verstilling te komen. In de 40-dagentijd bereiden 



we ons voor op de Goede Week, waarin we de intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de 
kruisiging van Jezus en Zijn opstanding herdenken. 
Dit jaar staat er in elke vesper een kunstwerk centraal. We mogen gebruik maken van prachtige quilts 
van mevr. Rieteke Hoogendoorn uit Leerdam. Zij maakte deze quilts geïnspireerd door het begin van de 
40-dagentijd en de zeven kruiswoorden. Elke week vormen we een kring rond één quilt en staan we stil 
bij één van de zeven kruiswoorden. We nemen de tijd om het kunstwerk op ons in te laten werken, stil te 
worden, samen te zingen en te bidden. 
Woensdag 22 februari: Start van de 40-dagentijd 
Kruiswoorden: 
Woensdag 1 maart: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ 
Woensdag 8 maart: ‘Ik verzeker je, vandaag nog zult u met mij in het paradijs zijn’ 
Woensdag 15 maart: ‘Vrouw, zie, uw zoon’-’Zie, uw moeder’ 
Woensdag 22 maart: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 
Woensdag 29 maart: ‘Ik heb dorst’ 
Woensdag 5 april: ‘Het is volbracht’ 
Goede Vrijdag 7 april: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest’ 
De Bijbelse quilts zullen tijdens de 40-dagentijd doorlopend tentoongesteld zijn in de Voorhof van de St. 
Pieterskerk in Beesd.

Palmpaasviering voor jongeren en ouderen zondag 2 april
Zondag 2 april (Palmpasen) vieren we in de St. Pieterskerk in Beesd de feestelijke intocht van Jezus. 
De voorbereidingen voor deze dienst moeten nog starten.
Maar wat wel zeker is dat er ook dit jaar Palmpaasstokken gemaakt gaan worden.
Vorig jaar stonden er meer dan 50 Palmpaasstokken voor in de kerk.
Degenen die er vorig jaar waren, herinneren zich vast nog hoe feestelijk geheel dat was. 
Maar daar hadden jullie zelf voor gezorgd!!
Ook dit jaar gaan we weer Palmpaasstokken maken.
Hoe leuk is het om samen met je ouders, verzorgers en of opa`s en oma`s een mooie stok te maken.
De materialen en beschrijving om een feestelijke stok te maken krijgen jullie gratis.
Zaterdag 25 maart kun je de materialen ophalen bij Cees de Jong tussen 10.00 uur en 16.00 uur op de 
molen in Beesd of bij de Dorpskerk in Rhenoy tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Als het niet mogelijk is om dan een stok(ken) op te halen, laat het even weten aan Cees de Jong tel: 
0634935797 of email: ceesdejong01@hotmail.com 
Hij regelt dat u / jij een stok(ken) krijgt.
Komen jullie allemaal dit jaar en neem je je ouders, grootouders 
en buren en vrienden ook mee, zodat we in een volle kerk samen 
Palmpasen kunnen vieren?
Nemen jullie de versierde Palmpaasstok zondag 2 april mee naar 
de St. Pieterskerk, waar we er de kerk mee versieren. Als je niet 
naar de kerk kunt komen, dan is er de mogelijkheid om zaterdag 1 
april tussen 10.00 uur en 12.00 uur de Palmpaasstok bij de kerk te 
brengen.
Met jullie aanwezigheid en hulp wordt het een feestelijke dienst.
Na afloop is er koffie, thee, fris en wat lekkers en kunnen de 
stokken bewonderd worden.
Maar het is natuurlijk veel leuker om zondags allemaal naar de 
dienst te komen.

Zondag 9 april: Paasontbijt
Voorafgaand aan de kerkdienst op Paasmorgen, wordt een 
Paasontbijt georganiseerd. 
Samen genieten we op deze feestelijke morgen van een heerlijk 
ontbijt en elkaars gezelschap. 



Datum: Zondag 9 april 
Tijd: 8.45 uur - 9.45 uur 
Plaats: Jeugdgebouw van de St. Pieterskerk
Opgave: Middels de intekenlijst in de hal van beide kerken of email: a.oosterhuis@gmail.com 
Kosten: Vrijwillige bijdrage in de giftenbus.

Open kerk
Op de eerste dinsdagmorgen van de maand is de St. Pieterskerk geopend van 10.00-11.30 uur voor koffie, 
koek en een praatje
Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en/of een kaars aan te steken.
Een gezellige ochtend waar u anderen kunt ontmoeten, als u dat wilt, maar waar u ook even tot rust kunt 
komen in de kerk.
De eerstvolgend data van Open kerk zijn: dinsdag 7 maart en dinsdag 4 april.
Weet u welkom.

Contact
Hebt u naar aanleiding van dit artikel of een andere vraag dan kunt u contact opnemen met 
ds. Joline van Poppel dominee@pgbeesd.nl of tel: 0614817238 of pastor Jack de Koster 
pastor@pgBeesdrhenoygellicum.nl tel: 0614254846 of de ouderling die, op dit moment, mede 
verantwoordelijk is voor het pastoraat mevrouw Corrine Korevaar corrinekorevaar@gmail.com tel: 
0612910701 of een mail naar scriba@pgbeesdrhenoygellicum.nl.

Wie weet het nog en wie niet
Ik ga in het kort nog iets over Stichting De Steeg vertellen, de oudste Stichting van Rhenoy en omstreken 
en bovendien heel bijzonder. In het kort Mevrouw Truitje Waaldijk verpachtte grond aan de boeren en de 
opbrengst daarvan werd en wordt nog steeds verdeeld onder de inwoners van Rhenoy. Maar daar zit wel 
iets aan vast, je moet in Rhenoy geboren zijn of 15 jaar hier wonen, dan pas krijg je jaarlijks het Stegegeld. 
Wij kwamen in 1970 hier wonen en in 1972 werd onze dochter Lisenka geboren, zodra het geboortekaartje 
in de bus lag bij Luc Jan de Jong op de Dorpsstraat 29 kregen wij voor haar het eerste Stegegeld, 
waarmee we gelijk een spaarbank boekje openden voor haar, we waren echt verrast. Toen Thorvald 
geboren werd, ook voor hem een spaarbank boekje en ja hoor in 1985 kregen wij ook de eerste gift van De 
Steeg, een leuk extraatje.

Vroeger kon men informeren bij het Gemeentehuis wie er geboren is en wanneer hier iemand is komen 
wonen maar in verband met de privacy wet mag dat niet meer, dus moeten jullie dat zelf regelen. De 2 
bestuursleden van de Stichting zijn al heel lang lid en hebben zij ook al vanaf hun geboorten dit Stegegeld 
ontvangen dat is zeker al 60 jaar of langer. 

Wie is nu de oudste inwoner of inwoonster van Rhenoy?

L.W.



Nieuws van de Bloeiende Betuwe
Internationalisering

Afgelopen weken zijn we in alle groepen gestart met een nieuw 
Engels project; een internationaliseringsproject. Dit keer werkten we 
samen met een school uit Roemenië en een school uit Litouwen. 

Alle leerlingen maken een tekening van het uitzicht vanuit het klaslo-
kaal. De tekeningen worden opgestuurd naar een andere school. Wij 
ontvangen ook tekeningen uit Litouwen en Roemenië. Op vrijdagmid-
dag waren alle ouders welkom op school om alle tekeningen te bekij-
ken. 
 

Leerlingenraad deelt uit!

De leerlingenraad heeft van de OR een cheque van 1000 euro 
ontvangen, deze cheque komt voort uit de opbrengst van het 
pleinfeest. 

Zij zijn op zoek gegaan naar leuke spellen en materialen voor alle 
kinderen van de school.
Dit is ontzettend goed gelukt.
Ze hebben voor alle groepen leuke spellen voor binnen uitge-
zocht. Ook hebben ze voor het buitenspelen leuke materialen 
gevonden.

Op excursie naar het Regionaal Archief 
Rivierenland

Groep 5/6 is maandag 12 februari op excursie 
geweest naar het Regionaal Archief Rivieren-
land in Tiel. De leerlingen hebben in het archief 
dingen mogen bekijken, zoals het oudste boek 
en het kleinste boek wat bewaard is gebleven. 
Ook hebben ze een circuit gedaan over het 
schrift. Ze hebben geschreven met een gan-
zenveer, een kroontjespen en met stempels een 
letter poppetje mogen maken.

 



TIMMERWERK • METSELWERK • NIEUWBOUW • INTERIEUR • RESTAURATIE

Dorpsstraat 28, Rhenoy • info@markvandijk.nu 

WWW.MARKVANDIJK.NU



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 Storij   06-683324491

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



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


