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NIEUWSBRIEF 
                         14 okt. 2020 

 

 

Donderdag 15 okt. wel skeelerles, 22 okt. herfstvakantie geen les 

 
LET OP : Update coronaregels skeelerlessen in de Hessenhal 

 

*Er is een looproute aangegeven in het gebouw, de kleedkamers mogen alleen 

gebruikt worden als looproute om de hal in te gaan.  

*Niet-sporters moeten buiten blijven. Er kan geen gebruik gemaakt worden van 

de kleedkamers. Skeelers aantrekken in de hal !! 

*Na het sporten de zaal meteen verlaten via de aangegeven looproute. 

*Ouders mogen alleen mee naar binnen  als het echt noodzakelijk is om hun 

kind te helpen met het aantrekken van de skeelers. 

 Houd hierbij 1,5 m afstand met andere volwassenen.  

*Er is een wisseltijd van 5 min tussen de gebruikers, dit om 

  contactmomenten zoveel mogelijk te voorkomen/beperken en om de leiding 

 tijd te geven alle gebruikte materialen weer schoon te maken voor de 

 volgende gebruikers.  

*Kom niet te vroeg naar de Hessenhal, ga dus pas 5 min. voor 

  aanvang van de les naar binnen. Kom “op ‘t nippertje”!! 

  Vermijd contactmomenten met de groep die klaar is, ook van een andere 

vereniging, en de hal verlaat.   

*Ga thuis naar het toilet, neem je eigen bidon mee en was je handen voor en 

  na de les.  

 

Bespreek deze regels ook met uw kind(eren). Binnensporten vergt in deze tijd nog 

meer aanpassingen, begrip en vooral discipline van gebruikers, bezoekers en 

organisatie. De vereniging is verantwoordelijk voor het naleven van de regels, voor de 

trainers is het lastig om ogen voor en achter te hebben tijdens de les en ook bij het 

binnen komen en naar buiten gaan is een goed overzicht niet altijd mogelijk. Wij doen 

het samen, wees alert en tolerant, zorg voor elkaar ! 

 

Oproep 

In deze tijd is het handig om snel contact met elkaar te kunnen hebben. Even een 

berichtje sturen kan dan makkelijk via een skeeler-app-groep. Wie wil een app groep 

aanmaken en beheerder zijn ? Het is natuurlijk geheel vrijblijvend om deelnemer te zijn 

van deze groep. De beheerder draagt er o.a. zorg voor dat er op een ‘zakelijke’ manier 

gebruik van wordt gemaakt.  

Heb je interesse meld je dan bij de voorzitter Irma van Hof 06 30945250 

 

Bericht van de redactie van de Hessenrevue 

In de komende Hessenrevue willen wij aandacht besteden aan het skeeleren, daarbij 

willen wij wat reacties van de kinderen verwerken. De herfstvakantie komt eraan en 

door alle coronaregels zijn we wat meer thuis. Misschien is er tijd voor de ouders om  

samen met hun kind iets over het skeeleren te schrijven.  
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Denk hierbij aan: 

 waarom heb je voor skeeleren gekozen, skeeler je al lang, wat vind je leuk in de les, 

wat vind je nog moeilijk, merk je dat je al beter kan skeeleren, welk spel vind je leuk 

om te doen, wil je wel een keer een wedstrijdje skeeleren, enz. enz. Maak er maar een 

leuk verhaaltje van, een tekening maken is ook leuk.  

Reacties kunnen gemaild worden naar wim.vanhof@planet.nl, vermeld dan ook even de 

naam en de leeftijd van uw kind.  

 

 

 

Bestuur  ‘de Hessenrijders’ 
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