
Het begin is er!Het begin is er!
Sinds de Bunnik Fair is er achter de schermen hardSinds de Bunnik Fair is er achter de schermen hard
gewerkt aan het vormgeven van een hockeyclub ingewerkt aan het vormgeven van een hockeyclub in
gemeente Bunnik. We waren verheugd dat er zoveel gemeente Bunnik. We waren verheugd dat er zoveel 
belangstelling is van hockeyers, vrijwilligers enbelangstelling is van hockeyers, vrijwilligers en
sponsors.  Maar liefst 133 geïnteresseerden zijn ersponsors.  Maar liefst 133 geïnteresseerden zijn er
nu!nu!

Nieuwe aanmeldingen blijven uiteraard welkom.Nieuwe aanmeldingen blijven uiteraard welkom.
Stuur daarom deze email door naar andereStuur daarom deze email door naar andere
geïnteresseerden.   Ideeën of suggesties? Laat zegeïnteresseerden.   Ideeën of suggesties? Laat ze
weten!weten!
Verder zoeken we een vijfde bestuurslid, bijvoorkeurVerder zoeken we een vijfde bestuurslid, bijvoorkeur
uit Odijk. Mail ons voor het volledige profiel.uit Odijk. Mail ons voor het volledige profiel.

Via deze weg willen we jullie op de hoogte blijvenVia deze weg willen we jullie op de hoogte blijven
houden.  Het is nog opstarten nu, maar het gaathouden.  Het is nog opstarten nu, maar het gaat
hard.  Op dit moment zijn we druk in gesprek met dehard.  Op dit moment zijn we druk in gesprek met de
gemeente over een veld en lokatie.gemeente over een veld en lokatie.
Hou  je emailbox in de gaten, de websiteHou  je emailbox in de gaten, de website
http://www.hckrommerijn.nlhttp://www.hckrommerijn.nl,  twitter,  twitter
(@hckrommerijn) of straks ook Facebook.(@hckrommerijn) of straks ook Facebook.

Op naar het eerste potje hockey in gemeente Bunnik!Op naar het eerste potje hockey in gemeente Bunnik!

De oprichters,De oprichters,
Emmy Kanters,  Inge Hardus, Rogier Dollé, Ton vanEmmy Kanters,  Inge Hardus, Rogier Dollé, Ton van
HekezenHekezen
Email: Email: hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com

Belangrijke eventsBelangrijke events

Gesprek met gemeenteGesprek met gemeente
December 2011December 2011

Gecombineerd hockeyGecombineerd hockey
korfbalveld?korfbalveld?

Inmiddels zijn er diverseInmiddels zijn er diverse
besprekingen geweest met debesprekingen geweest met de
korfbalclub korfbalclub MidlandiaMidlandia over het over het
combineren van een kunstgrasveld.combineren van een kunstgrasveld.
Ook de voetbalclub is geïnteresserdOok de voetbalclub is geïnteresserd
in een trainingsmogelijkheid, vooral bijin een trainingsmogelijkheid, vooral bij
slecht weer. We gaan dan ook voorslecht weer. We gaan dan ook voor
een multifunctioneleeen multifunctionele
sportaccomodatie. Samen staan wesportaccomodatie. Samen staan we
sterk en hebben we een optimaalsterk en hebben we een optimaal
ruimte en energiegebruik.ruimte en energiegebruik.
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Eerste nieuwsbriefEerste nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
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