
Clinics een succesClinics een succes
Na anderhalf jaar voorbereiding hebben op 12 september deNa anderhalf jaar voorbereiding hebben op 12 september de
eerste hockeytraining in Bunnik plaatsgevonden voor maareerste hockeytraining in Bunnik plaatsgevonden voor maar
liefst 70 kinderen! De kinderen zijn enthousiast, we hebbenliefst 70 kinderen! De kinderen zijn enthousiast, we hebben
veel positieve reacties ontvangen en we moesten helaas  nogveel positieve reacties ontvangen en we moesten helaas  nog
diverse mensen teleurstellen dat er toch echt geen plaats meerdiverse mensen teleurstellen dat er toch echt geen plaats meer
was. Maar na de winter zijn er nieuwe kansen. Op onzewas. Maar na de winter zijn er nieuwe kansen. Op onze
homepagehomepage zijn enkele leuke foto's te zien. zijn enkele leuke foto's te zien.

Binnenkort trimhockey opBinnenkort trimhockey op
zondagochtendzondagochtend
Steeds vaker krijgen we de vraag of er ook iets voorSteeds vaker krijgen we de vraag of er ook iets voor
volwassenen wordt georganiseerd. Daarom hebbenvolwassenen wordt georganiseerd. Daarom hebben
we besloten om te inventariseren of er genoeg animo is voorwe besloten om te inventariseren of er genoeg animo is voor
trimhockey. Het idee is dat er 6 zondagen van 10.00 uur tottrimhockey. Het idee is dat er 6 zondagen van 10.00 uur tot
11.00 uur een training gegeven wordt. We beginnen met een11.00 uur een training gegeven wordt. We beginnen met een
gezamenlijke warming up, daarna wordt gesplitst naar niveau.gezamenlijke warming up, daarna wordt gesplitst naar niveau.
Het doel: warm worden, flink zweten en daarna een gezelligHet doel: warm worden, flink zweten en daarna een gezellig
kopje koffie of thee! De kosten zijn 40 euro. Meer info ofkopje koffie of thee! De kosten zijn 40 euro. Meer info of
inschrijven kan op onze inschrijven kan op onze websitewebsite..

Uitreiking hockeystickUitreiking hockeystick
Bovenstaande foto hadden jullie nog te goed. Bij de BunnikBovenstaande foto hadden jullie nog te goed. Bij de Bunnik
Fair konden vrienden van HC Kromme Rijn ons financieelFair konden vrienden van HC Kromme Rijn ons financieel
steunen. Als dank voor deze steun is een echte hockeysticksteunen. Als dank voor deze steun is een echte hockeystick
verloot. Deze stick is onlangs uitgereikt door Erik Leonard aanverloot. Deze stick is onlangs uitgereikt door Erik Leonard aan
de winnaars Suzanne en Sofie Stelling. Nogmaals gefeliciteerd!de winnaars Suzanne en Sofie Stelling. Nogmaals gefeliciteerd!

Tot volgende keer!Tot volgende keer!
Claar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus, RogierClaar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus, Rogier

Dollé, Ton v an HekezenDollé, Ton v an Hekezen

Belangrijke eventsBelangrijke events

Start trimhockeyStart trimhockey
Zondag  7 oktober 10:00Zondag  7 oktober 10:00

TrainerbijeenkomstTrainerbijeenkomst
Binnenkort is er een bijeenkomst voorBinnenkort is er een bijeenkomst voor
alle trainers. Hier komt nog een lossealle trainers. Hier komt nog een losse
email over.email over.

Nieuwe clinics na deNieuwe clinics na de
winterwinter
We krijgen nog steeds vragen of erWe krijgen nog steeds vragen of er
nieuwe clinics komen. Ja, die komen!nieuwe clinics komen. Ja, die komen!
Na de winter gaan we op het (nogNa de winter gaan we op het (nog
aan te leggen) kunstgras vanaan te leggen) kunstgras van
korfbalclub Midlandia van start.korfbalclub Midlandia van start.
Inschrijven kan nog niet en weInschrijven kan nog niet en we
hebben ook nog geen wachtlijst. Houhebben ook nog geen wachtlijst. Hou
deze nieuwsbrief in de gaten, wantdeze nieuwsbrief in de gaten, want
via deze mailing laten we wetenvia deze mailing laten we weten
wanneer het wel kan. De kinderenwanneer het wel kan. De kinderen
die nu meedoen kunnen automatischdie nu meedoen kunnen automatisch
met de nieuwe reeks meedoen.met de nieuwe reeks meedoen.

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...

Achtste nieuwsbriefAchtste nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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