
 

 

Nieuwsbrief juni 2019 
Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de as. verhuizing naar onze mooie nieuwe locatie aan het Trivium. Wij 

hopen jullie hiermee alvast de nodige informatie en duidelijkheid te geven.  

Wij wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

Bron: website HV Internos 

Zoals jullie weten gaan we op 2 juli as. verhuizen van de huidige locatie bij Focus naar onze nieuwe 

huisvestingslocatie bij handbalvereniging Internos aan het Trivium. Jullie komen dan terecht in een mooie nog 

vrij nieuwe sportaccommodatie met goede kleedkamers en douches en een leuke, knusse sportkantine waar 

we na afloop van de trainingen nog gezellig met elkaar kunnen nablijven. De volgende punten willen wij graag 

aan jullie mededelen: 

❖ Onze nieuwe huisvesting is gelegen aan het Trivium 102, 4873 LP Etten-Leur. 

❖ De eerste training op de nieuwe locatie zal plaatsvinden op dinsdag 2 juli as. om 19.30 uur. Zorg dat je 

op tijd bent en vergeet niet om naar de juiste locatie te gaan. Bij Focus is er dan niemand meer! 

❖ Na afloop van de training op 2 juli as. is gelijk onze eerste baravond en willen we samen met jullie 

proosten op het betrekken van de nieuwe huisvesting. We zouden het daarom erg leuk vinden 

wanneer jullie allemaal na de training nog even blijven en in de kantine/bar wat komen drinken. 

❖ Er is een ruim aanbod aan parkeerplaatsen voor auto’s en er zijn veel plaatsen waar je je fiets kunt 

stallen. Verzoek vanuit de beheerder: parkeer de auto svp niet in het straatje direct dat direct aan de 

zijkant van de accommodatie ligt (straatje zie je op de foto hierboven liggen); 10 meter verderop 

liggen 2 grote parkeerterreinen waar je gebruik van kunt maken. 

❖ Wanneer je de accommodatie binnenkomt moet je de trap op naar boven naar de kantine/bar. 

Normaal gesproken verzamelen we daar voor het “trainerspraatje” vooraf. Wanneer het zeer warm 

buiten is kan het zijn dat we gewoon buiten blijven en daar verzamelen. 

❖ We hebben de beschikking over 2 kleedkamers; kleedkamer 3 is voor de heren en kleedkamer 4 is 

voor de dames. Hou je svp aan deze kleedkamers omdat de andere kleedkamers voor andere gasten 

van de sporthal zijn bestemd (ELBC traint op dinsdagavond in de sporthal). De kleedkamers bevinden 

zich rechts in de gang wanneer je de accommodatie binnenkomt. 
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❖ De kleedkamers zijn ruim en beschikken over 6/8 douches. In de kleedkamers zijn geen toiletten. De 

toiletten bevinden zich links in de gang wanneer je de accommodatie binnenkomt. Boven bij de 

kantine zijn ook toiletten. 

❖ Het schoonmaken van de kleedkamers wordt verzorgd vanuit HV Internos. Zorg er wel voor dat je de 

kleedkamers en toiletten netjes achterlaat.  

❖ We zorgen er voor dat er een kluisje aanwezig is waarin je evt. je sleutels veilig kunt opbergen.  

❖ Wij hopen dat jullie na afloop van de training nog even gezellig nablijven om wat te drinken en met 

elkaar na te praten. Iedere eerste dinsdag van de maand is het speciaal baravond! De andere 

dinsdagen zijn jullie uiteraard ook van harte welkom na afloop van de training. 

❖ In de kantine/bar kan alleen per pin of contactloos worden betaald. Er kan dus niet contant worden 

afgerekend! 

❖ We verblijven in de kantine/bar van een sportaccommodatie, die gebonden is aan verplichte 

sluitingstijden. Dat betekent dat de kantine/bar op de dinsdagavonden tot ca. 23.15 uur open blijft. 

We vragen iedereen die na afloop van de trainingen nog gezellig wat komt drinken om deze 

sluitingstijd te respecteren. Bestel het laatste rondje om ca. 23.00 uur, zodat degene die de bardienst 

draait ook gewoon op tijd kan gaan opruimen en afsluiten.  

❖ We zijn bezig om vanaf september as. met eigen RREL’ers de bardiensten te gaan draaien op de 

dinsdagavonden. Daarmee kunnen we besparen op de huurkosten. Mocht je je nog niet hebben 

aangemeld voor het meedraaien van bardienst, meld je aan! Je kunt dat doen bij Wim Oostdijk, die de 

bardiensten voorlopig gaat coördineren. Aanmelden bij één van de bestuursleden kan uiteraard ook 

altijd. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder bardiensten per jaar je maar hoeft te draaien. 

❖ De volgende personen beschikken over een toegangs-“sleutel” (tag) van de accommodatie:  

Marco Genefaas – Wim Oostdijk – William Lambregts. 

❖ Wij willen het vorige bestuur (Ad van Gils – André Rits – Ferry Bastiaansen – Wim Oostdijk) van harte 

bedanken voor de vele uurtjes die zij hebben gestoken in het zoeken en bezoeken van mogelijke 

nieuwe huisvestingslocaties, het informeren van de RREL-leden hierover en het organiseren van de 

stemming over de nieuwe huisvestingslocatie. Met een grote “opkomst” en met een grote 

meerderheid van stemmen is de accommodatie van HV Internos door jullie gekozen. Daar zijn wij als 

huidig bestuur trots op!   

❖ Tot slot: we zijn te gast bij HV Internos en zijn enorm blij dat zij ons de gelegenheid geven om 

wekelijks vanaf een prachtige accommodatie te kunnen gaan trainen. Laten we er voor zorgen dat we 

ons als een goede en nette gebruiker gedragen en de accommodatie netjes en schoon achterlaten. Zo 

staan we ook bekend, dus wij hebben er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen! 

Wij wensen jullie heel veel (loop)plezier en vooral gezelligheid vanaf 2 juli as. vanaf de nieuwe 

huisvestingslocatie voor onze mooie vereniging.  

Mochten er van jullie kant uit vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om ons te mailen of op 

dinsdagavond bij de trainingen aan te spreken. Dan kunnen wij jullie hopelijk direct duidelijkheid geven of jullie 

vraag in behandeling nemen. Gun elkaar ook de tijd en ruimte om even te wennen aan de nieuwe locatie. 

Met sportieve groeten, 

 

Bestuur RREL 

 


