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Schaatsen in Keppel ? 

Het is inmiddels traditie dat op (rond) 15 nov. de ijsbaan onder water wordt 

gezet, dit jaar heeft ons erelid Frans Bleumer de schuif open gezet. En wat 

schetst onze verbazing…het ging vriezen en op zondag 20 nov. lag er ’s morgens 

1 cm ijs. Helaas was het ijs ook dezelfde dag al weer verdwenen, maar toch. Een 

voorbode voor een ijswinter ? Brengt Frans ons geluk ? 
 

 

Verzoek 

Net als voorgaande jaren actualiseren wij aan het begin van de winter de 

vrijwilligers lijst en worden de bellijnen gemaakt. Wij ontvangen graag van alle 

vrijwilligers een bericht met daarin je naam, tel nr. e-mailadres en waarvoor en 

wanneer je beschikbaar bent. Het opgave formulier invullen en mailen mag ook. 

Ben je niet meer beschikbaar, geef ook dat dan aan ons door. Wij zijn graag zo 

goed mogelijk voorbereid om, in geval van een ijsperiode, snel te kunnen 

handelen.  

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 nu al aan willen 

melden.  

In de bijlage een opgave formulier met daarop de taken en hierop kun je ook 

aangeven wanneer je beschikbaar bent.  

Wil je meer informatie, bel dan naar  06 30945250 (voorzitter) 

De aanmelding mailen naar ledenadministratie@hessenrijders.nl of het ingevulde 

formulier inleveren bij:  

  Henk Luesink  Keppelseweg 7                  Hummelo 

  Lia Baars        Kerkstraat 35                    Voor-Drempt 

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

Een app sturen met de gegevens mag ook, doe dat naar Lia Baars 06 22324611 

Het zou mooi zijn als we weer kunnen schaatsen in Keppel en dat we samen 

onze schouders eronder zetten om jong en oud te kunnen laten genieten op het 

ijs. Wij hebben jullie hulp nodig, wij kunnen het niet alleen. 
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Uitnodiging voor een “gezellige nieuwjaarsborrel” 

Om het nieuwe jaar samen in te luiden en om elkaar weer eens te 

ontmoeten om gezellig bij te praten, herinneringen op te halen en de 

laatste nieuwtjes uit te wisselen, nodigen wij alle (ouders van)leden en 

vrijwilligers uit op vrijdag 20 jan. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in 

het Hessencafé (bij de Hessenhal in Hoog-Keppel) voor een hapje en een 

drankje. Noteer deze datum vast in je nieuwe agenda ! 

20 jaar geleden kregen wij de ijsbaan in beheer. Wij gaan op zoek naar 

foto’s uit de oude doos, met echte winters en veel sneeuw. Als we andere 

leuke foto’s tegen komen dan voegen wij die ook toe. Weet je nog van 

toen… wij maken er een mooie presentatie van om aan jullie te tonen 

op deze avond. Menig vrijwilliger, schaatser, skeeleraar of hardloper kan 

sterke verhalen vertellen ! 

 

En als er dan ijs is ? …dan treffen we elkaar misschien op de ijsbaan. 

 

Vacatures 

Wij zijn dringend op zoek naar twee nieuwe bestuurders ! 

Er is nog een plaats open voor een algemeen bestuurslid. Sinds het 

aftreden van Dineke de Bruin in 2021 is deze plaats nog open.(Harry v.d. 

Zijden vult deze plaats tijdelijk in) Tijdens de ledenvergadering eind april 

2023 treedt onze voorzitter Irma van Hof af, zij maakt na bijna 20 jaar 

graag plaats voor een (jongere) nieuwe bestuurder. Wij zijn een financieel 

gezonde club met enthousiaste skeeleraars, hardlopers en schaatsers, een 

actieve activiteitencommissie en gemotiveerde bestuurders met mooie 

toekomstplannen.  

Het kan toch niet zo zijn dat de vereniging bijna (be)stuurloos 

wordt ? 

Wil je meer informatie, bel dan gerust naar 06 30945250 (Irma van Hof, 

voorzitter) 

 

 

Wij wensen iedereen een mooie decembermaand met warme momenten, 

samen met mensen die je dierbaar zijn. 

 

 

Bestuur ‘de Hessenrijders’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste nieuwtjes staan op de website      volg ons op facebook 


