
Ook op de Bunnik FairOok op de Bunnik Fair
Zaterdag 2 juni van 10:00 tot 16:00 is de hockeyclubZaterdag 2 juni van 10:00 tot 16:00 is de hockeyclub
te vinden op de Bunnik Fair. Wil je meer weten overte vinden op de Bunnik Fair. Wil je meer weten over
de stand van zaken, de initiatiefnemers een keertjede stand van zaken, de initiatiefnemers een keertje
spreken,  of gewoon even bijkletsen, bezoek gerustspreken,  of gewoon even bijkletsen, bezoek gerust
onze kraam. Voor beginners is er wat leuks te doenonze kraam. Voor beginners is er wat leuks te doen
en ook de doorgewinterde hockeyers vergeten ween ook de doorgewinterde hockeyers vergeten we
niet: we presenteren een totale nieuwe vorm vanniet: we presenteren een totale nieuwe vorm van
hockey!hockey!

Wat is de Bunnik Fair?Wat is de Bunnik Fair?
Voor diegene die de Bunnik Fair niet kennen: tijdensVoor diegene die de Bunnik Fair niet kennen: tijdens
de Bunnik Fair presenteren winkeliers ende Bunnik Fair presenteren winkeliers en
verenigingen uit gemeente Bunnik, Odijk,verenigingen uit gemeente Bunnik, Odijk,
Werkhoven zich. Er is muziek, een hapje en drankje,Werkhoven zich. Er is muziek, een hapje en drankje,
en er is van alles te doen. Zaterdag 2 juni van 10:00en er is van alles te doen. Zaterdag 2 juni van 10:00
tot 16:00 is het centrum van Bunnik een gezelligetot 16:00 is het centrum van Bunnik een gezellige
boel vol met kraampjes.  Meer informatie over deboel vol met kraampjes.  Meer informatie over de
Bunnik Fair is te vinden opBunnik Fair is te vinden op
http://www.bunnikfair.nl/http://www.bunnikfair.nl/ en in het  en in het GroentjeGroentje..

Wellicht tot zaterdag!Wellicht tot zaterdag!

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

Clinic (open training voor deClinic (open training voor de
jeugd)jeugd)
September 2012September 2012
Oprichten verenigingOprichten vereniging
woe 6 juniwoe 6 juni
Bunnik FairBunnik Fair
zat 2 juni 10:00-16:00zat 2 juni 10:00-16:00

Vereniging wordt officieelVereniging wordt officieel
opgerichtopgericht
Woensdag 6 juni is de formeleWoensdag 6 juni is de formele
oprichting van de vereniging dooroprichting van de vereniging door
Madeline Westers van HoltmanMadeline Westers van Holtman
notarissen. Vanaf dan verdwijnt hetnotarissen. Vanaf dan verdwijnt het
"i.o." van de naam!"i.o." van de naam!

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...

Vierde nieuwsbriefVierde nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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