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CHOCOLADELETTERS VAN DE KOM
Helaas hadden we ook dit jaar geen Pieten op bezoek vanwege de coronamaatregelen.
IJsclub De Kom van de Zuidzuide heeft wel voor alle schaatsers een chocoladeletter gesponsord! Hartelijk dank IJsclub De Kom!

IJSBAAN DORDRECHT
Door de maatregelen kunnen de dinsdagavond trainingen in Dordrecht niet doorgaan.
Gelukkig hebben we per 11 december op zaterdagochtend een uur om 9 uur kunnen
reserveren om toch training te kunnen blijven geven. De up to date informatie hierover
voor januari wordt via ‘de groepsapp van Dordrecht’ gegeven.

IJSBAAN BREDA
Ook de dinsdagavond trainingen in Breda kunnen niet doorgaan. Deze trainingen worden
tot nu toe verzet naar een recreanten uur op de zondag. De up to date informatie hierover wordt ook via ‘de groepsapp van dinsdagavond Breda’ gegeven.

AFSCHEID VOORZITTER STRIJENSE IJSCLUB
Zaterdagmiddag 4 december heeft de Strijense ijsclub
hun ALV met de nodige aanpassingen toch kunnen houden. Hoogtepunt was het afscheid van voorzitter Piet
Reedijk die na 46 jaar als bestuurslid afscheid nam. Piet
droeg de voorzittershamer over aan A.P. Overwater.
Johan Trouw heeft namens District Hoekse Waard een
attentie aangeboden aan de aftredend voorzitter. Bedankt voor alle jaren inzet!
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SPONSORING HELMCAPS
We hebben 2 sponsors bereid gevonden om de jeugd in Breda van een helmcap te voorzien.

Bakker en Koopmans, assurantiën, financiële adviezen
en pensioenen en
De Geus tapijt en gordijnen. Hartelijk dank voor deze
sponsoring! De caps zijn in bruikleen uitgegeven zolang de schaatser bij
DHW schaatst. Het is veilig en duidelijker in Breda op het ijs, mooi om te
zien waar onze jeugd schaatst!

TRAININGEN EN GROEPSAPP
Zolang er coronamaatregelen gelden zullen we de avondtrainingen blijven aanpassen.
Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de ijsbaan. Houd daarom de groepsapp
goed in de gaten over de dinsdagavondtrainingen. Nog niet toegevoegd aan de
groepsapp? Vraag ernaar bij de trainer!

KERSTVAKANTIE
Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari zullen er vanwege de feestdagen geen
trainingen zijn.

AGENDA
•
•
•

Zaterdag 25 december en 1 januari zijn er geen trainingen
zaterdag 5 februari trainingswedstrijd organisatie DHW 18.30 uur
zaterdag 5 maart clubkampioenschappen (afgehuurd ijs voor onze club)

Het bestuur van District Hoekse Waard wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2022!
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