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Skeelerlessen 

In deze tijd van het jaar kunnen we niet buiten skeeleren. Helaas vervallen door 

de huidige coronaregels m.i.v. 15 dec. alle skeelerlessen tot nader te bepalen 

datum.  

 

App-groep 

Er is sinds kort een jeugd-skeeler appgroep, maak je hier nog geen gebruik van 

stuur dan een app naar Femke Vreman 06 20206678 met het verzoek om 

toegevoegd te worden. Vermeld er wel bij voor welke skeelergroep, 1 of 2. 

 

Nieuw bestuurslid/penningmeester 

In het clubblad heb je het al kunnen lezen, Dirk Smit zet een punt achter zijn 

bestuursfunctie. Dit kon niet op 1 april, maar het kan nu wel op 1 januari. Wij 

bedanken Dirk voor zijn inzet voor de vereniging. Het penningmeesterschap is 

een verantwoordelijke en veelomvattende taak, zeker in de periode toen hij 

aantrad en ook de financiën van de Keppelrun beheerde was hij met regelmaat 

druk voor de Hessenrijders. Mede door zijn financiële achtergrond is hij scherp 

op inkomsten en uitgaven, hij heeft iets met getallen, bijna een fotografisch 

geheugen voor bedragen. Wij hebben van deze kwaliteiten dankbaar gebruik 

kunnen maken. Dirk is bereid geweest om het penningmeesterschap te blijven 

doen totdat er een (ingewerkte)opvolger is die zijn taken kan overnemen. Femke 

Vreman neemt zijn taken over, inmiddels heeft de overdracht weliswaar digitaal 

en op afstand, plaatsgevonden. Femke is een enthousiast bestuurslid, zij 

vertegenwoordigt min of meer de skeelerjeugd en ouders binnen het bestuur en 

zij ziet het penningmeesterschap als een uitdaging om ook zelf van te leren. 

Daar waar nodig zal zij ondersteunt worden door een deskundige. Wij hebben er 

alle vertrouwen in dat de financiën goed beheerd zullen gaan worden. Femke 

welkom in het bestuur, wij wensen je een fijne tijd. In deze tijd op een 

persoonlijke en gepaste wijze afscheid nemen van Dirk en hem bedanken voor 

zijn inzet is wel heel erg lastig, dat gaan wij zeker goed maken als er weer 

betere tijden aanbreken.  

 

 

Vrijwilliger ijsbaan 

Vind je het leuk om tijdens een ijsperiode te helpen op de ijsbaan, geef je dan nu 

al op als vrijwilliger. Een opgaveformulier staat op de website, je kan aangeven 



waarbij je wilt helpen en ook wanneer je beschikbaar bent. Wij vinden het prettig 

om een overzicht te hebben van de personen die ingezet kunnen worden, zodat 

we snel kunnen handelen als er geschaatst kan worden. Ken je mensen in je 

omgeving die als vrijwilliger willen helpen op de ijsbaan, maar zich nog niet 

aangemeld hebben ? Vraag dan of ze zich aan willen melden. Wil je meer weten, 

bel gerust 06 30945250 of stuur een mail naar voorzitter@hessenrijders.nl 

Het opgaveformulier kan gemaild worden naar info@hessenrijders.nl  of 

inleveren bij: 

  Henk Luesink  Keppelseweg 7                  Hummelo 

  Lia Baars        Kerkstraat 35                    Voor-Drempt 

  Irma van Hof  v.d. Hardt Abersonlaan 14  Laag-Keppel  

   

   

 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hele gezellige ‘warme’ dagen in kleine 

kring.   

 

Een sportief en gezond 2021, blijf positief ! 

 

Bestuur “de Hessenrijders”  
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