
Goud en zilver was een heel mooi resultaat van deGoud en zilver was een heel mooi resultaat van de
Nederlandse hockeyers in London. Met ook BunniksNederlandse hockeyers in London. Met ook Bunniks
succes: keeper Jaap Stockmann is een oud Bunniker!succes: keeper Jaap Stockmann is een oud Bunniker!
Welke jongen of meisje treedt in zijn voetsporen?Welke jongen of meisje treedt in zijn voetsporen?

Keeper Jaap Stockmann na deOly mpische finaleKeeper Jaap Stockmann na deOly mpische finale

VrijwilligersbijeenkomstVrijwilligersbijeenkomst
dinsdag 4 septemberdinsdag 4 september
Voor alle toekomstige vrijwilligers is er dinsdag 4Voor alle toekomstige vrijwilligers is er dinsdag 4
september om 20:30 een bijeenkomst. september om 20:30 een bijeenkomst. We willen deWe willen de
enthousiastelingen die zich al aangemeld hebben graagenthousiastelingen die zich al aangemeld hebben graag
beter leren kennen en zullen vertellen wat we aan hetbeter leren kennen en zullen vertellen wat we aan het
doen zijn en waar we hulp bij kunnen gebruiken. Omdoen zijn en waar we hulp bij kunnen gebruiken. Om
ongeveer 21:30 is er nog een speciale bijeenkomst voorongeveer 21:30 is er nog een speciale bijeenkomst voor
de trainers en trainsters van de clinics. Als je weet hoe jede trainers en trainsters van de clinics. Als je weet hoe je
mee kunt helpen maar ook als je enthousiast bent en datmee kunt helpen maar ook als je enthousiast bent en dat
nog niet precies weet ben je welkom! Het is in de kantinenog niet precies weet ben je welkom! Het is in de kantine
van korfbalvereniging Midlandia, Tolhuislaan (tegenvan korfbalvereniging Midlandia, Tolhuislaan (tegen
sporthal De Tol).sporthal De Tol).

Prijswinnaar hockeystickPrijswinnaar hockeystick
bekendbekend
Bij de Bunnik Fair konden vrienden van HC KrommeBij de Bunnik Fair konden vrienden van HC Kromme
Rijn ons financieel steunen. Als dank voor deze steun isRijn ons financieel steunen. Als dank voor deze steun is
een echte hockeystick verloot. Deze stick is beschikbaareen echte hockeystick verloot. Deze stick is beschikbaar
gesteld door een gulle sponsor. De gelukkige winnaargesteld door een gulle sponsor. De gelukkige winnaar
van de stick is Ingrid Stelling! Haar stick wordt éénvan de stick is Ingrid Stelling! Haar stick wordt één
dezer dagen uitgereikt (maar zeker voordat de clinicsdezer dagen uitgereikt (maar zeker voordat de clinics
starten). Gefeliciteerd!starten). Gefeliciteerd!

Tot volgende keer!Tot volgende keer!
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

JeugdclinicsJeugdclinics
14 september 201214 september 2012

VrijwilligersbijeenkomstVrijwilligersbijeenkomst
Dindag 4 september 20:30 uDindag 4 september 20:30 u
Kantine Korfbal Club Midlandia (bij deKantine Korfbal Club Midlandia (bij de
Sporthal De Tol)Sporthal De Tol)
TolhuislaanTolhuislaan

Indeling clinicsIndeling clinics
Inmiddels is de indeling van de clinicsInmiddels is de indeling van de clinics
op onze op onze websitewebsite gepubliceerd. gepubliceerd.
Mochten we iemand vergeten zijn, ofMochten we iemand vergeten zijn, of
er iets verkeerd gegaan zijn, laat heter iets verkeerd gegaan zijn, laat het
ons gewoon ons gewoon wetenweten..

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...

Zevende nieuwsbriefZevende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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