
 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN  

  

Eergisteravond hebben we kennis genomen van de nieuwe Corona maatregelen.  

Wat gaan de maatregelen precies voor KC De Hoeve betekenen?  

 

De nieuwe verscherpte Corona maatregelen zijn gisteren om 22:00 uur ingegaan en gelden voorlopig voor 4 

weken, dus tot 12 november. 

Dit houdt in dat alle competitiewedstrijden voor de komende 4 weken komen te vervallen, dus de 

veldcompetitie wordt niet uitgespeeld en een stukje van de start van de zaalcompetitie gaat ook niet door. 

 

Vanaf vandaag is er geen trainen meer voor alle seniorenploegen. 

Wel weten we inmiddels dat er opties zijn om toch iets te doen op het gebied van training, maar dat is zeer 

beperkt.  

We zullen dus moeten kijken of hier animo voor is, en of dit haalbaar is. 

Ook met oog op de eventuele zaalcompetitie zullen we een plan moeten maken.  

Zodra er meer duidelijk is, of meer perspectief is, komen we hier uiteraard op terug. Tot die tijd zullen er 

geen trainingen zijn helaas waarschijnlijk gaat dit 4 weken duren. 

 

De jeugdploegen trainen volgende week door op het veld en zullen begin november in de zaal beginnen te 

trainen.  

 

Vervelend deze maatregelen, maar we snappen ook dat het nodig is.  

 

Handige links waar je alle corona-informatie leest, zijn:  

– www.rivm.nl 

– www.rijksoverheid.nl 

– www.nocnsf.nl of www.knkv.nl 

 

Het Bestuur 
 
     

 

 

 

 

De Parabool 1 De Hoeve 1 20-13 

ODIK 1 De Hoeve 1 38-11 

De Parabool 3 De Hoeve 2 18-12 

ODIS/DIO/Donkerbroek/VZK 5 De Hoeve 3 12-12 

De Hoeve/Leonidas MW1 SCO/Motip Dupli MW1 5-15 

Forward/De Hoeve A1 Meko '74 A1 9-17 

Forward/De Hoeve B1 Meko '74 B1 9-5 

SCO/Motip Dupli D4 De Hoeve/Forward D1 7-12 

SCO/Motip Dupli E4 De Hoeve/Forward E1 10-3 
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Bericht 09       15-10-2020       
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Voor de komende weken ziet de planning qua trainen en (oefen)wedstrijden voor de jeugdploegen er als volgt uit.  

week van 12 oktober         vrij 

week van 19 oktober         trainen op het veld 

week van 26 oktober         vrij 

week van 2 november       start met trainen in de zaal onder voorbehoud 

week van 9 november       trainen in de zaal 

week van 16 november     trainen in de zaal 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw is Baudy Stoffelsma dit jaar bereid om het vervoerschema voor de trainingen naar de zaal te maken. Willen jullie als 

ouders doorgeven aan Baudy wanneer je niet kunt rijden (brengen/halen) op baudy.stoffelsma@gmail.com voor a.s. zondag 18.00 

uur? Dan kan Baudy daarna met het schema aan de slag. Baudy, alvast heel erg bedankt! 

De trainingstijden in de zaal zijn; 

Maandag 19.00-20.00 uur  A1+B1 

Dinsdag 18.00-19.00 uur  D1+E1+F1 

Donderdag 19.00-20.00 uur A1+B1 

Vrijdag 18.30-19.30 uur  D1 

 

            

 

In de herfstvakantie is er geen trainen voor de jeugdteams.  

 

 

 

 
Zoals ieder jaar doen we ook nu weer mee met de grote clubactie. Deze is inmiddels van start gegaan. Voor onze club is het 

verkopen van loten erg belangrijk, want van elk verkocht lot van €3,- komt €2,40 in onze clubkas.  
Alle b’s en a’s krijgen een intekenlijst en adressen waar je langs moet. Verdere instructies staan daarbij beschreven.  

Alle senioren moeten minimaal 4 loten verkopen, meer mag natuurlijk altijd. Je krijgt een boekje waarin je een eenmalige 

machtiging kan afgeven. Het boekje lever je voor 17 oktober weer in bij Astrid of Wietske. Het geld wordt dan eenmalig van je 

rekening afgeschreven en het lotnummer krijg je via je bankafschrift. Contant betalen mag ook, geef dan voor 10 oktober door 

hoeveel loten je verkocht heb en lever het geld bij ons in. 

De contante loten moeten voor de trekkingsdatum van 9 december 2020 bij de kopers bezorgd zijn.  

Wij wensen jullie heel veel succes met de loten verkoop! 

Astrid Logtenberg – astrid_logtenberg@hotmail.com 

Wietske Hensbergen – wietskehensbergen@hotmail.com 

 

 

 

 

Week Schoonmaak kleedkamergedeelte 

5 – 9 oktober Marleen-Elize-José-Kayan 

12-26 oktober Astrid L.-Jeroen-Sigrid-Maaike 

19-23 oktober Jaquelien-Rosalin-Ruben B-Sander 

26-30 oktober Eindschoonmaak + opruimen berging 

Cobie-Polien-Jeanine-Wim-Jeen-Casper-Rowan-Sanne-Monique-Margriet-Maureen-

Mendy-Dirma 

Je mag zelf weten of je vóór of na de training schoonmaakt. Als er nog kleding in de kleedkamer hangt, is dit geen reden om de 

schoonmaak over te slaan. Het is een kleine moeite om alles op de banken te zetten.  

Schoonmaak kleedkamergedeelte 

Grote Clubactie 2020 

 

Trainen in de herfstvakantie 

Planning trainen jeugdploegen 

Vervoerschema zaal Jeugdtrainingen 

mailto:baudy.stoffelsma@gmail.com
mailto:astrid_logtenberg@hotmail.com
mailto:wietskehensbergen@hotmail.com


De eerstgenoemde persoon geeft ook even door aan Cobie (0645313198) of er iemand verhinderd was, zodat diegene later 

alsnog ingedeeld kan worden.  

De lijst met schoonmaakwerkzaamheden hangt in de gangkast.  

Bij vragen of opmerkingen altijd even contact opnemen met Cobie.  

 

 

 

Kantinediensten bij oefenwedstrijden van de selectie 

 


