Beste golfers,
Na een verplichte rustperiode buiten de golfbaan kan ik gelukkig binnenkort weer starten met de
golflessen op ons prachtige Golfpark Exloo. De eerste golflessen kunnen worden gepland op
27 mei 2020. Je kunt je dus weer aanmelden.
De eerste weken wil ik de lessen graag telefonisch inplannen om zicht te houden op mijn agenda. Je
kunt mij bereiken op mijn mobiele nummer 06 – 5468 0059. Natuurlijk mag je ook een SMS of een
WhatsApp sturen.
De lessen worden zoals gebruikelijk gegeven van woensdag tot en met zondag vanaf 09:00 uur.
Vanwege de geldende coronaregels wil ik wel een veilige lesomgeving voor mijn leerlingen creëren.
Ik heb daarom de volgende maatregelen getroffen:
1. Leerlingen wachten bij het houten bankje voor de ingang van mijn lesruimte. Ik haal je daar op
zodra de les begint.
2. Tijdens de les houden jij en ik een veilige afstand aan.
3. Wij geven elkaar geen hand en ik raak jouw golfmateriaal niet aan.
4. Na afloop van de les verlaat je de lesruimte via de doorgang tussen de containers.
Lessen volgen moet weer kunnen maar wel veilig. Daar kunnen we samen iets aan doen!
Ik hoor wel wanneer je bij mij op les komt.
Met sportieve groet,
Willem Kruysifix
M 06 – 5468 0059

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus hanteer ik onderstaand Hygiëne Protocol.
Voor de leerlingen in mijn lesruimte:
• Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
(vanaf 38 graden) of koorts. Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak.
• Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten en maak een
nieuwe afspraak.
• Houd anderhalf meter afstand tussen andere wachtende leerlingen.
• Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de les en neem plaats op het bankje.
• Kom alleen naar de lesruimte.
• Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben, mogen naar de lesruimte
vergezeld worden door een volwassene.
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
• Ik werk uitsluitend op afspraak.
• Volg altijd de aanwijzingen van de Pro.

