
Corona-virus update. !LEES DE HELE EMAIL! 

Beste Sporters, 

Allereerst willen wij van team Sportpraktijk Brielle, onze waardering uitspreken 

naar alle sporters. Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan onze email van 

vorige week. 

Sporters die verkouden waren of zich niet lekker voelde, belde of mailde netjes 

af. Sporters die in risico gebieden waren geweest, gaven gehoor aan onze vraag 

om twee weken niet op de Sportpraktijk te komen. Kwam je om te sporten, 

maar vonden wij het risico te groot en moesten we je vragen om weer naar 

huis te gaan, dan was er teleurstelling, maar bovenal begrip. Daar willen we 

iedereen heel erg voor bedanken.  

En voor de sporters die wel kwamen om te sporten. Er golden strenge regels 

voor wat betreft de hygiëne bij binnenkomst en vertrek, maar ook daar hield 

iedereen zich aan. En misschien nog wel het leukste van alles, als je over leuk 

kunt spreken naast noodzakelijk, was het samen schoonmaken van de 

attributen en de toestellen na iedere les. Iedereen ontzettend bedankt voor je 

hulp en medewerking hierin. 

 

Maar nu lieve sporters, is het allemaal even klaar! 

Met pijn in ons hart, hebben wij naar de berichtgeving van de regering zitten 

luisteren om 17:30 jl. 

Alle sportclubs en fitnessscholen moeten hun deuren sluiten tot en met 6 april 

2020. 

Ook wij vallen hieronder. Daarom zullen tot nader orde alle lessen tot en met 6 

april komen te vervallen. Het is een grote strop en we gaan jullie ook echt heel 

erg missen lieve mensen. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte als er 

dingen gaan veranderen en mocht je vragen hebben, bel of mail ons gerust, wij 

zijn er gewoon. We zien elkaar hopelijk weer over een paar weken in goede 

gezondheid. Alle goeds voor iedereen, blijf gezond en hou je koppie erbij. 

Groetjes Team Sportpraktijk Brielle 
 


