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BESTE HELLENEN, 
Wat zijn wij blij dat de 
competities weer als vanouds 
verlopen. De kantine is weer 
volledig geopend en er is weer 
volop leven op Hellas!  
 
Afgelopen 15 maart is Hellas 
95 jaar geworden! Om dat te 
vieren was er zaterdag 12 
maart een feest voor jong en 
oud georganiseerd. Wat 
hebben we ervan genoten, 
organisatie, bedankt! 
 
Ter ere van ons 95-jarige 
bestaan heeft Brandon 
Hofstra twee logo’s gemaakt 
die we dit jaar zullen gaan 
gebruiken!  
 
Er worden momenteel drukke 
programma’s gedraaid door 
de seniorenteams omdat er 
veel wedstrijden ingehaald 
moeten worden.  

Wij willen jullie heel veel 
succes wensen met de laatste 
weken van de competitie!  
 
Er gebeuren tegelijkertijd nog 
veel meer leuke dingen op 
Hellas.  
 
De Jumbo Spaarplaatjes actie 
was bijvoorbeeld een groot 
succes. Heb jij je boek nog 
niet vol? Laat dit dan weten 
aan prcommissie@hvhellas.nl, 
wie weet kunnen we helpen 
jouw boek vol te krijgen!  
 
Tijdens Hemelvaart gaat de 
jeugd na drie jaar eindelijk 
weer op boskamp! 
Aanmelden kan nog tot en 
met zondag 10 april! Schrijf je 
snel in, want VOL=VOL. De 
voorbereidingen zijn in volle 
gang. De leiding heeft er al 
zin in!  

ACTIVITEITEN 
Paasstollen actie 
Er is in samenwerking met 
Bakkerij Segaar weer een 
paasstollenactie. Bestellen kan 
tot zondag 10 april via een 
junior lid, óf via deze link.   

Schoolhandbaltoernooi 
Op 20 april is het 
schoolhandbaltoernooi.  

Boskamp 2022 
Tijdens hemelvaart gaat de 
jeugd weer op Boskamp! 
Aanmelden kan nog tot 
zondag 10 april!  

Hellas 95 jaar evenementen  
Dit jaar staan de evenementen 
in het teken van ons 95-jarige 
bestaan. Hou de website en 
sociale media in de gaten voor 
de nieuwste evenementen.  
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Wij nodigen jullie uit, 
In dit jubileum jaar volgen er nog véél meer leuke activiteiten, 
daarover komt binnenkort meer nieuws. Wij zouden het 
superleuk vinden als jullie aanwezig zijn bij deze festiviteiten.  

 

Er komt een jaar kalender met de 
activiteiten, zodat jullie er alvast 
rekening mee kunnen houden! 
Denk aan een Grieks Diner, 
kersentoernooi, karaoke feest en 
nog veel meer!   
 
De eerste activiteiten zijn al van 
start. Er is in samen-werking met 
Bakkerij Segaar een 
paasstollenactie gestart. Bestellen 
kan tot zondag 10 april via een 
junior lid, óf via deze link. Omdat 
het ene jubileum jaar is, zullen de 
paasstollen blauw/wit 
gedecoreerd zijn!  
 
 
 
 

Op 20 april vindt er op Hellas 
het schoolhandbaltoernooi 
plaats. We zijn nog op zoek naar 
extra vrijwilligers, kom jij ons 
helpen op deze gezellige dag?  
 
Wij kijken ontzettend uit naar 
dit prachtige jaar. Zoals altijd 
kunnen wij nog extra handjes 
gebruiken. Wil jij ook iets extra’s 
voor de club doen? Dat kan! Mail 
naar hellas@handbal.nl en laat 
weten waar jij energie van krijgt!  
 
Sportieve groet, 
Het Bestuur 

 

  

  

 

Wil jij ook iets 
extra’s voor de club 

doen?  
Dat kan! Mail naar 
hellas@handbal.nl   

 

Hellas - BEVO 
In AD – Den Haag 

Lees het terug op onze website 
www.hvhellas.nl  
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