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2 Algemeen 

2.1 Datum, tijd en kosten 

Rhevak is dit jaar van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus. 

Kinderen zijn welkom van 9.00 tot 16.00 uur. Voor ouders is het tussen 

9.15 en 16.00 uur niet toegestaan om op het veld aanwezig te zijn, 

zowel,… dan riskeert de ouder volgens goed Rhevak gebruik een nat 

pak.  

Op vrijdag gaan de kinderen om 13.00 naar huis. Ze eten, net als de 

andere dagen ’s avonds thuis. Vanaf 19.00 is iedereen weer welkom 

voor de afsluiting van Rhevak en het kampvuur. De vrijdagavond eindigt om 22.00 uur.  

Een weekkaart kost € 15 per kind, (€17,50 aan de kassa). 

2.2 Voorinschrijving 

De laatste jaren is het aantal kinderen dat aan Rhevak mee doet sterk gestegen. Om het 

veilig en bespeelbaar te houden, kunnen maximaal 300 kinderen meedoen. Inschrijven (voor 

Rhevak 2017) kan alleen als je in het schooljaar 2016 – 2017 op de basisschool hebt 

gezeten, tijdens Rhevak 6 jaar of ouder bent en uit Rheden, De Steeg of Ellecom komt. De 

mogelijkheid tot inschrijven stopt als zich 300 kinderen hebben ingeschreven. Daarna is 

inschrijven niet meer mogelijk. Inschrijven kan vanaf enkele maanden voor de nieuwe 

Rhevak editie via www.rhevak.nl 

2.3 Telefonische bereikbaarheid tijdens Rhevak 

Rhevak is bereikbaar op tel. 06-87864758. Het is mogelijk dat er even niemand op kan 

nemen. Wilt u in dat geval de voicemail inspreken met daarbij uw naam en telefoonnummer. 

Wij bellen dan zo snel mogelijk terug. U krijgt iemand van de Rhevak leiding aan de telefoon. 

2.4 Meenemen naar Rhevak 

Wat nemen kinderen zeker mee naar Rhevak 

 hamer met naam erop - merk ook de kleding van uw kind(eren) 

 eten (lunch) 

 drinken 

 kleding voor in het zwembad 

 bij warm weer een pet en zonnebrand 

…Ouders lopen kans  

op een nat pak… 
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 regenkleding 

 indien nodig medicijnen (s.v.p. doorgeven aan Mechteld Brouwer) 
 
Wat nemen kinderen eventueel mee 

 kleden om de hut mee af te bouwen 

 spijkers 

 wanneer er bij het ticket geen T-shirt besteld is en uw kind dit wel wil, álleen op 
maandag een T-shirt (met naam erin) en € 2,50 voor het Rhevak logo. 

 
Wat nemen kinderen zeker niet mee 

 iets waar kinderen zodanig aan gehecht zijn dat bij verlies of breuk ervan er groot 
verdriet ontstaat; 

 zoetigheid, snoepjes of zoete drankjes, hier komen wespen op af. Wespenallergie 
vooraf doorgeven aan de vrijwilligers! 

 iets waardoor uw kind of andere kinderen gewond kunnen raken; 
 
 

Le t  op ,  de  Rhevak  v r i j w i l l i ge r s  pakk en  gevaar l i j k  spee lgoed  a f .  He t  i s  
aan  de  v r i j w i l l i ge r  om t e  bes l i ss en  o f  i e t s  “gevaar l i j k ”  i s .  
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2.5 Risico’s en aansprakelijkheid 

Meedoen met Rhevak is op eigen risico. Om mee te kunnen doen met Rhevak moeten uw 

kinderen verzekerd zijn voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid (WA). Eventuele 

medische kosten en/of schade die uw kinderen aan anderen of aan hun eigendommen 

veroorzaakt moet u op uw eigen verzekering(en) verhalen. Stichting Rhevak heeft een 

bestuurdersaansprakelijkheid verzekering voor het geval dat Rhevak aansprakelijk is voor 

geleden schade. 

Vertel uw kinderen uitdrukkelijk dat zij alleen van het veld mogen nadat zij dit aan een van de 

vrijwilligers hebben gevraagd en alleen onder begeleiding van een van de ouders.  

2.6 EHBO 

Voor de eerste hulp bij ongelukken heeft Rhevak een eigen EHBO post. Er is altijd iemand 

met een EHBO of BHV diploma aanwezig. 

2.7 Gevonden voorwerpen 

Gedurende de week raken veel kinderen hun hamer, T-shirt, petje en andere zaken kwijt. 

Gevonden voorwerpen worden voor zover mogelijk omgeroepen en uitgedeeld. Bij het 

podium of bij de CP (Centrale Post, kar met geluidsinstallatie) zijn de gevonden voorwerpen 

terug te vinden. Zorgt u er dus voor dat overal een naam op staat! 

Spullen die na donderdag en vrijdag worden gevonden, kunt u op de zaterdagochtend na 

Rhevak ophalen. Daarna liggen ze nog één maand bij Sylvia ( s.speek@hotmail.com ) en 

wat er dan nog over is doneren we aan het goede doel.  

2.8 Foto’s 

De hele week worden er foto’s gemaakt. De foto’s, waaronder de groepsfoto zijn te bekijken 

en te downloaden via www.rhevak.nl. U kunt na Rhevak inloggen met een wachtwoord wat u 

via de mail zal ontvangen. Lukt het inloggen niet? Mail dan aan stichtingrhevak@gmail.com  

2.9 Rhevak heeft nodig… 

Ook dit jaar kunt u ons helpen. We zijn nog op zoek naar: 

 glazen potten/jampotten met deksel, eierdozen, melk- en petflessen (uitgespoeld), de 
kartonnen rollen van keukenrol, lakens, kleden, stof. 

mailto:s.speek@hotmail.com
http://www.rhevak.nl/
mailto:info@rhevak.nl
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 Oude kranten, zilverfolie en grote stukken piepschuim. 

 Rhevakfoto’s lever uw foto’s aan op groot formaat, zet ze direct op onze PC, of 
verzend ze in groot formaat via www.wetransfer.com aan stichtingrhevak@gmail.com 
Ook archieffoto’s zijn zeer welkom! 
 

Deze spullen zijn al welkom vanaf de zaterdag vóór Rhevak (20 augustus). 

3 Wat u per dag moet weten 

3.1 Maandag 

T-shirts 

Wanneer u bij het ticket geen T-shirt heeft besteld, maar uw kind er wel een zou willen kunt u 

alleen op maandag nog een eigen T-shirt inleveren om met het Rhevak logo van 2016 te 

bedrukken. De kosten hiervoor zijn  € 2,50 per T-shirt die u, liefst gepast, bij het inleveren 

voldoet. De shirts zullen vrijdagmiddag weer uitgedeeld worden. Vergeet niet de naam van 

uw kind in het shirt te zetten. 

3.2 Dinsdag 

Op dinsdag worden de hutten afgebouwd en versierd. Kinderen kunnen meedoen aan een 

spel en knutselen in de handenarbeidtent.  

Activiteit 

Kinderen die dat willen kunnen meedoen met een activiteit die niet op het veld plaatsvindt. 

Dit kan betekenen dat uw kind enkele uren niet op het veld is. 

3.3 Woensdag 

Vanaf 13.30 wordt de gezellige spullenmarkt gehouden en er zijn leuke, door de kinderen 

zelfgemaakte, spelletjes te doen en optredens te bewonderen. Kinderen mogen spulletjes 

meenemen om te ruilen. Er wordt betaald met speciaal Rhevakgeld. Kinderen die meedoen 

met Rhevak krijgen een pakje geld gratis. Ouders kunnen tegen betaling van € 2,- een pakje 

Rhevakgeld kopen. Wees welkom! Het zou leuk zijn als u het e.e.a. samen met uw 

kind(eren) op dinsdag voorbereidt. 

Aan het einde van de dag nemen de kinderen hun (geruilde en niet geruilde) marktspullen 

weer mee naar huis. 

Wilt u uw hond(en) thuis laten? 

http://www.wetransfer.com/
mailto:info@rhevak.nl
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3.4 Donderdag 

Activiteit 

Kinderen die dat willen kunnen meedoen met een activiteit die niet op het veld plaatsvindt. 

Dit kan betekenen dat uw kind enkele uren niet op het veld is. 

Opruimen 

Neem donderdagmiddag alles, ook uit de hut, ook alle (kapotte) zeilen en vloerbedekking (de 

afvoer hiervan is voor Rhevak erg duur), mee naar huis want vrijdag hebben de kinderen 

niets anders nodig dan stevige schoenen, een hamer, eten en drinken. Dat wat toch 

achterblijft in de hutten wordt donderdagavond verzameld en staat vrijdagochtend bij het hek. 

U kunt dan alsnog de spullen van uw kind(eren) meenemen. Alles wat daarna nog bij het hek 

staat kunt u zaterdagochtend ophalen bij de gevonden voorwerpen. (Zie §2.7) 

Naar de brugklas? 

Als je naar de brugklas gaat ben je dit jaar voor het laatst, aaaah,… maar dan mag je wel 

wat extra’s! Als het mag van je ouders, doe je donderdagavond mee als één van de 

vrijwilligers! We gaan bij het kampvuur zitten, ruimen op en bereiden de vrijdag voor. Kom je 

ook? Van 20.00-21.30 voor alle kids die naar de brugklas gaan. Schrijf je naam op de 

inschrijflijst in de grote tent. 

Kinderen van 12 mogen ook zaterdag (samen met hun ouders) komen helpen met 

afbouwen. Ouders van andere kinderen zijn op de afbouw zaterdag ook zeer welkom! 

3.5 Vrijdag 

Geef uw kinderen stevige schoenen met dikke zolen mee in verband met het afbreken van 

de hutten. (Zeker geen slippers!) De kinderen gaan om 13.00 naar huis. Om 19.00 bent u 

samen met uw kinderen weer welkom. Een aantal kinderen zullen meedoen aan de show. 

Belangrijk, belangrijk 

 U bent vanaf 19.00 welkom op het Rhevakveld voor de Rhevakshow, het grote 

Rhevakvuur, gezellige muziek, een drankje en de foto’s. Door de grote drukte is het 

vanaf dat moment voor de Rhevakvrijwilligers niet meer mogelijk om alles in de gaten 

te houden wat er op het veld gebeurt.  

Let u vrijdagavond vanaf 19.00 weer zelf op uw kinderen! 

 Enkele vrijwilligers hebben de coördinatie voor de vrijdagavond. Zij zijn te herkennen 

aan hun gele hesje. Voor vragen kunt u bij hun terecht. Volgt u alstublieft ook hun 

aanwijzingen op. Ook is er EHBO aanwezig. 
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 Het is niet toegestaan om eigen alcoholische consumpties mee te nemen. Deze 

avond is de afsluiting van een kindervakantieweek. Wij willen zicht houden op 

(beperkt) gebruik van alcohol op het veld.  

 Wilt u uw hond(en) thuis laten? 

 

Afsluiting 

Om 21.30 gaat de bar dicht, om 22.00 sluiten we de avond af voor de ouders en de kinderen. 

Een fantastische week zit er weer op. We hopen dat de kinderen het er de komende weken 

nog veel over zullen hebben. Wij in ieder geval wel!!! 

Programma vrijdagavond 

 13.00 kinderen gaan naar huis 

 19.00 iedereen welkom, let zelf op uw kinderen! 

 19.15 begint de feestelijke afsluiting van Rhevak 

 Ook dit jaar is er weer een veiling van decorstukken en kleding 

 Rond 20.15 uur steekt de Rhedense brandweer het vuur aan 

 20.30 voetjes van de vloer 

 21.30 laatste ronde, de bar gaat dicht 

 22.00 afscheid 
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3.6 Zaterdag 

Vermoeide gezichten, leuke verhalen en hopelijk een vlotte afbouw van het Rhevak veld. 

Gevonden voorwerpen kunnen alléén vandaag nog afgehaald worden op het Rhevakveld ! 

Ouders van 12 jarigen worden van harte uitgenodigd om samen met hun kind, mee te komen 

helpen bij het opruimen. Ook vaders en moeders van de andere kinderen zijn uiteraard 

welkom om te helpen. We starten om 10 uur. Hoe eerder we klaar zijn hoe beter. De 

vrijwilligers willen na een week hard werken ook graag naar huis. 

Plaats een berichtje op www.rhevak.nl. Daar staan over enkele dagen foto’s van Rhevak 

2016. U kunt na Rhevak inloggen met het wachtwoord wat u via de mail ontvangt. Lukt het 

niet? Mail dan aan stichtingrhevak@gmail.com . En natuurlijk kunt u op www.rhevak.nl over 

enige tijd uw kinderen inschrijven voor Rhevak 2016. 

Tot volgend jaar! 

Groetjes van Inga, Rob, Mechteld, Coen, Myra, Rick, Frederiek, Paul, Hasse, Jos, Kayleigh, 

Robert, Alishya, Ronald, Inge v/d M, Stein, Inge M, Lars, Sylvia, Erik, Amy, Pim, Maxime, 

Zardy, Michiel, Wietse, Remco, Wouter v/d V. 

mailto:info@rhevak.nl
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4 Over Rhevak en sponsoren 

4.1 Over Rhevak 

Rhevak is zo’n 50 jaar geleden ontstaan (Rhevak was in elk geval al in 1968!!) op initiatief 

van een aantal vrijwilligers. Dit om ook de minder draagkrachtige kinderen die niet of minder 

met vakantie kunnen, een kans op een kampweek te geven. Inmiddels is Rhevak uitgegroeid 

tot een kamp voor alle kinderen uit Rheden, al houden wij nog steeds de kampprijs zo laag 

mogelijk. (€15 per week) Mocht Rhevak toch te duur zijn dan mogen alle kinderen uit één 

gezin meedoen voor €25. Enkele jaren geleden is Rhevak een stichting geworden om 

verzekeringen af te kunnen sluiten en zo de (financiële) risico's voor de vrijwilligers af te 

dekken. 

Elk jaar, aan het einde van de zomervakantie, komen ongeveer 300 kinderen van 6-12 jr. 

naar het kampterrein, ouders zijn verboden. Onder leiding van 30 vrijwilligers bouwen ze aan 

hutten en doen zij mee met activiteiten die over het algemeen worden ingepast in een 

verhaal dat de hele week duurt. De kinderen zijn aanwezig van 9.00-16.00, de vrijwilligers 

zijn er ook 's avonds en 's nachts om de volgende dag voor te bereiden en om het terrein in 

de gaten te houden. Op de laatste dag, de vrijdag geven de kinderen een show voor ouders 

en belangstellenden die op die dag 's avonds mogen komen kijken. 

Rhevak wordt nog steeds helemaal georganiseerd door vrijwilligers. De vrijwilligers doen 

vaak al 5, 10 en soms al meer dan 20 jaar mee. Zij komen uit het hele land, onder andere uit 

Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Zaandam, Arnhem en natuurlijk ook uit omgeving Rheden 

zelf. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) Er zijn 

geen betaalde krachten dus alle inkomsten van Rhevak komen geheel ten goede aan 

Rhevak. Voor deze inkomsten zijn wij afhankelijk van entreegelden, giften, sponsoren en 

subsidie.  
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4.2 Sponsoren 

Rhevak wordt geholpen door ontzettend veel mensen. Ouders die wat extra’s betalen en de 

gemeente die ons subsidieert en die regelmatig sponsoren richting Rhevak wijst. Dankzij al 

deze hulp kunnen we Rhevak zo goedkoop mogelijk houden. Rhevak is ten slotte van en 

voor iedereen. De sponsoren, gemeente en ouders willen we hierbij nogmaals bedanken. 

Misschien dat deze lijst op het moment van afdrukken nog niet compleet is. Kijk voor een 

complete lijst op www.rhevak.nl 

Rhevak  wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Albert Heijn Rheden 

 

 

Ansaldo Thomassen 

 

Backwood Music 

 

 

Bouwmaat 

 

 

 

Brandweer Rheden 

 

Cobra adviseurs 

 

 

 

Dekamarkt Rheden 

 

 

 

Framo 

 

Hubo Rheden 

 

Idee Fixe 

 

 

Ijsclusief 

 

Kamp Koewl 

 

Kinderkledingbeurs 

 

Klimhal Mountain Network 
 

Kuiper Arnhem 

 

Landwinkel de Munnikenhof 
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Magis Interieur 

 

Matemco 

 

NGS Sportmasseur 0313 
 

Osteopathie Sandy Soeter 

 

The Read Shop Rheden 

 

Robeekom 

 

Schoonheidssalon Nouvelle 
 

Sportmassage Kitty Dekker 

 

Stichting Twickel 

 

Van der Weele 

 

Van Geijn Computer 

Services 
 

Van Rooijen Houthandel 

 

Veldman Sport  

Wijk A Brandbeveiliging 

 

Attractie verhuurshop.nl 

 

Gemeente Rheden 

 

Goossens Raceshop 

 

JK Truck Trading 

 

KLUSenzo Rheden 

 

Logobedrukken.nl 
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Ons accountants en 

belastingadviseurs 

 

 

Reklamat 

 

 

Rijssenbeek advocaten 
 

Roelé fietsen Rheden 

 

De Cirkel 
 

Stichting Dierenweide 

 

Supercoop Rheden 

 

Sportcombinatie Rheden 

 

Ami kappers 

 

Bakkerij Ariese 

 

Fietsservice Rheden 

 

Petite Fleur 

Miggelenbrink 

Aannemersbedrijf 

Miggelenbrink 

 

Hollandsche Steigerbouw  

BV 

 

van Bijsterveldt & Daamen 

 

 

 


