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Natuurijs
Wat was het een feest in
het 2e weekend van
februari! Even konden we
het Covid-19 virus een
beetje vergeten en kon
jong én oud het natuurijs
op. Er werd in het
weekend op meerdere
plekken geijshockeyd en
dat leverde natuurlijk
mooie en leuke plaatjes
op.
Foto’s HaSon Fotografie en
verschillende privécollecties

HIJS HOKIJ Brouwerij Scheveningen Bierteam
Ons eigen bierteam liet
zien dat zij het hart op de
goede plek hebben zitten.
Zij verrasten hun sponsors
met een heerlijk kratje
bier. Zo werd de sponsors
een hart onder de riem
gestoken in deze voor hen
veelal pittige tijden.

Maatregelen Covid-19
Sinds woensdag 24
februari is er sprake van
een voorzichtige
verruiming van de
lockdown. Voor de sport
betekent dit dat er in
buitensportaccomodaties
door iedereen t/m 26 jaar
mag worden gesport. Dat
is natuurlijk super mooi
nieuws, maar er zijn op dit
moment geen uren meer
beschikbaar op de funrink
om de leden t/m 26 jaar te
kunnen laten trainen.

Gemeente & Toekomst Hijs Hokij
In eerdere nieuwsbrieven
maakten wij melding van
het rapport dat
geschreven werd door
een onafhankelijke
organisatie over de
financiële situatie van de
vereniging. Dit rapport is
inmiddels klaar en met
onze goedkeuring
aangeboden aan de
betrokken
beleidsmedewerkers van
de Gemeente Den Haag.

Proeflessen

Geen zomerijs

Bij Hijs Hokij kan er nog
steeds worden
geijshockeyd door de
jeugd. Dit betekent dat we
ook nu nog proeflessen
kunnen aanbieden. Er
worden elke week nieuwe
kinderen uitgenodigd die 2
gratis proeflessen mee
mogen doen. We hopen
natuurlijk dat zij net zo
enthousiast worden van
ijshockey als de
bestaande leden en zich
inschrijven voor het
nieuwe seizoen.

We hadden mooie plannen
voor de jeugd en senioren
om door te trainen, maar
helaas hebben we deze
week gehoord dat De Uithof
na dit weekend het ijs in de
binnenhal eraf haalt. De
huidige maatregelen en
onzekerheid over de
periode na 29 maart
hebben geleid tot dit besluit
van De Uithof. De funrink
blijft gelukkig open tot eind
maart.
We blijven in overleg met
De Uithof. Mochten zij in de
komende weken besluiten
toch weer binnenijs te
‘maken’, dan houden wij
ons zeker aanbevolen ijs te
huren.

