
Hockeyclub is opgericht!Hockeyclub is opgericht!
Terwijl deze week alle aandacht naar het NederlandsTerwijl deze week alle aandacht naar het Nederlands
voetbalelftal ging, is ondertussen op 6-6-2012voetbalelftal ging, is ondertussen op 6-6-2012
Hockeyclub Kromme Rijn opgericht door notarisHockeyclub Kromme Rijn opgericht door notaris
Madeline Westers van Madeline Westers van Holtman notarissenHoltman notarissen..
Anderhalf jaar hard werk heeft daarmee een mooieAnderhalf jaar hard werk heeft daarmee een mooie
mijlpaal bereikt! mijlpaal bereikt! Het feestelijk moment werd gevierdHet feestelijk moment werd gevierd
samen met samen met Roger Kolenbrander van de plaatselijkeRoger Kolenbrander van de plaatselijke
wijnverkoper wijnverkoper Le BouchonLe Bouchon, die aanwezig was met een, die aanwezig was met een
heerlijke fles champagne.  heerlijke fles champagne.  Voor een foto zie onzeVoor een foto zie onze
websitewebsite of het artikel in het  of het artikel in het Groentje van deze weekGroentje van deze week..

Bunnik Fair een succesBunnik Fair een succes
Bij de Bunnik Fair was het weer een gezellige boel.Bij de Bunnik Fair was het weer een gezellige boel.
Veel mensen kwamen informeren wat deVeel mensen kwamen informeren wat de
vorderingen waren, en sommige mensen zagen onsvorderingen waren, en sommige mensen zagen ons
voor het eerst. Het resultaat: 30 nieuwevoor het eerst. Het resultaat: 30 nieuwe
geïnteresseerden en er is tevens een flink bedraggeïnteresseerden en er is tevens een flink bedrag
opgehaald. Onder diegene die bijgedragenopgehaald. Onder diegene die bijgedragen
hebben wordt binnenkort de hockeystick verloot. hebben wordt binnenkort de hockeystick verloot. 
Overigens is het totaal aantalOverigens is het totaal aantal
geïnteresseerden daarmee opgelopen tot 169. geïnteresseerden daarmee opgelopen tot 169. 
De De demonstratie knotshockeydemonstratie knotshockey  viel goed in de smaak. viel goed in de smaak.
Jong en oud wilde het proberen. Voor ons zelf ookJong en oud wilde het proberen. Voor ons zelf ook
een test hoe men hierop reageert, maar deeen test hoe men hierop reageert, maar de
laagdrempeligheid daarvan is  nu aangetoond. Het islaagdrempeligheid daarvan is  nu aangetoond. Het is
een nieuwe en interessante hockeyvorm voor deeen nieuwe en interessante hockeyvorm voor de
jongste jeugd (onder 6) en ouderen (50+) metjongste jeugd (onder 6) en ouderen (50+) met
nauwelijks hockeyervaring. We gaan hier zekernauwelijks hockeyervaring. We gaan hier zeker
verder mee.verder mee.

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

Clinic (open training voor deClinic (open training voor de
jeugd)jeugd)
September 2012September 2012

Weer gesprek met deWeer gesprek met de
gemeentegemeente
Woensdag 13 juni is er weer eenWoensdag 13 juni is er weer een
gesprek met de gemeente. Ergesprek met de gemeente. Er
is genoeg te bespreken: Waar komtis genoeg te bespreken: Waar komt
een hockeyveld, wat zijn deeen hockeyveld, wat zijn de
voorwaarden waarop de oudevoorwaarden waarop de oude
kleedkamers en kantine van dekleedkamers en kantine van de
handbal overgenomen kunnenhandbal overgenomen kunnen
worden, et ceteraworden, et cetera

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...

Vijfde nieuwsbriefVijfde nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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