
Met de wethouder om deMet de wethouder om de
tafeltafel
Begin januari hebben we met de wethouder vanBegin januari hebben we met de wethouder van
sport, Bert Koopmanschap, om de tafel gezeten.sport, Bert Koopmanschap, om de tafel gezeten.
Samen met de korfbalclub Midlandia hebben we eenSamen met de korfbalclub Midlandia hebben we een
plan gepresenteerd voor een gezamenlijkplan gepresenteerd voor een gezamenlijk
multifunctioneel kunstgrasveld. Korfbal speeltmultifunctioneel kunstgrasveld. Korfbal speelt
tegenwoordig ook voornamelijk op kunstgras. Doortegenwoordig ook voornamelijk op kunstgras. Door
samen met de korfbalclub op te trekken staan wesamen met de korfbalclub op te trekken staan we
sterker en houden we de kosten laag.  Het plan werdsterker en houden we de kosten laag.  Het plan werd
stevig aan de tand gevoeld, maar bleef overeind. Welstevig aan de tand gevoeld, maar bleef overeind. Wel
waren er een paar suggesties tot verbetering. Helaaswaren er een paar suggesties tot verbetering. Helaas
kon de wethouder ons geen concrete beloftes doen.kon de wethouder ons geen concrete beloftes doen.

Eerste sponsorEerste sponsor
Inmiddels heeft zich een eerste sponsor aangediend.Inmiddels heeft zich een eerste sponsor aangediend.
Leuk om te zien dat het bedrijfsleven in Bunnik,Leuk om te zien dat het bedrijfsleven in Bunnik,
Odijk en Werkhoven al zo actief meedenkt met eenOdijk en Werkhoven al zo actief meedenkt met een
club in oprichting. De eerste concrete toezegging isclub in oprichting. De eerste concrete toezegging is
gedaan!gedaan!

Nieuwe versterkingNieuwe versterking
Ons team wordt sinds kort versterkt door ClaarOns team wordt sinds kort versterkt door Claar
Lewin en Erik Leonard.  Claar woont sinds kort inLewin en Erik Leonard.  Claar woont sinds kort in
Bunnik en Erik al geruime tijd.Bunnik en Erik al geruime tijd.

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

Claar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus,Claar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus,

Rogier Dollé, Ton v an HekezenRogier Dollé, Ton v an Hekezen

Belangrijke eventsBelangrijke events

Open hockeytraining voor  deOpen hockeytraining voor  de
jeugdjeugd
Mei 2012Mei 2012
Bunnik FairBunnik Fair
Juni 2012Juni 2012

HCKR in Het GroentjeHCKR in Het Groentje

Het eerste krantenartikel over HCKRHet eerste krantenartikel over HCKR
is inmiddels verschenen in is inmiddels verschenen in hethet
GroentjeGroentje  van 25 januari. Dit heeft al van 25 januari. Dit heeft al
een flink aantal nieuweeen flink aantal nieuwe
geïnteresseerden opgeleverd. Hetgeïnteresseerden opgeleverd. Het
totaal zit nu op 137.totaal zit nu op 137.

Nieuwe aanmeldingen blijvenNieuwe aanmeldingen blijven
welkom: welkom: Stuur deze email doorStuur deze email door..

  
  Instellingen aanpassenInstellingen aanpassen

AfmeldenAfmelden

Email: Email: hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com,,
web: web: hckrommerijn.nlhckrommerijn.nl

Follow on TwitterFollow on Twitter Binnenkort...Binnenkort...

Tweede nieuwsbriefTweede nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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