Vanaf 1 februari zijn er nieuwe maatregelen van toepassing voor buitenschoolse activiteiten voor
kinderen en jeugd tem 18 jaar.
Kinderen tem 12 jaar kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby en kunnen zowel
indoor als outdoor met contact oefenen, in een maximum bubbel van 10 personen. Daarom
blijven de karate-do lessen voor de kids (tem 12 jaar) ook gewoon doorgaan op
zondagmorgen in sportcomplex De Bres maar dan wel in 2 aparte groepen (of
bubbels) en volgens een aangepaste timing.
Jongeren vanaf 13 tem 18 jaar kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby, maar
kunnen enkel outdoor oefenen.
Als club hebben we dan ook gepland om vanaf nu onze activiteiten voor de afdeling karate-do
jeugd (van 13 tem 18 jaar) terug te hernemen. Uiteraard binnen het toegelaten kader en voor
zover daar voldoende interesse voor is.
Het algemeen idee is om 1 maal per week gedurende 1 uur samen in openlucht te oefenen.
Algemene oefeningen, techniek training en conditie komen aan bod en de les gaat door in de
omgeving van het sportcomplex De Bres (RV atletiekpiste). Deze les zou doorgaan ofwel op
woensdag (van 17u tot 18u) ofwel op zondag (van 14u tot 15u). Aangezien er een beperking is
van maximaal 10 deelnemers (en onze groep karate jeugd 30 leden telt), is het belangrijk te weten
of er voldoende interesse. Pas dan kunnen we verder plannen in functie van het aantal mogelijke
deelnemers en dan ook een concrete timing uitwerken.
Daarom vragen we jou om ons per email te laten weten of je geïnteresseerd bent om terug
te komen oefenen, weliswaar voorlopig enkel in openlucht. Stuur ons je antwoord naar
dojo@brchalle.eu uiterlijk voor woensdagavond 3 februari. Van zodra we alle antwoorden
hebben ontvangen, mag je van ons verdere informatie verwachten.
Zorg intussen goed voor jezelf en de anderen. Hou het veilig.
De Sensei en het bestuur B.R.C. Halle
Heb je verdere vragen of wil je reageren, dan kan je mailen naar dojo@brchalle.eu

