
Jeugdclinics groot succes!Jeugdclinics groot succes!
In oktober startten zo’n 70 kinderen met de jeugdclinics: in 8In oktober startten zo’n 70 kinderen met de jeugdclinics: in 8
lessen kennismaken met de hockeysport. De clinics waren eenlessen kennismaken met de hockeysport. De clinics waren een
groot succes! Veel aanmeldingen en positieve reacties van zowelgroot succes! Veel aanmeldingen en positieve reacties van zowel
kinderen als ouders. Vorige week vonden de laatste clinicskinderen als ouders. Vorige week vonden de laatste clinics
plaats. Alle kinderen kregen een diploma, een oranje HCKRplaats. Alle kinderen kregen een diploma, een oranje HCKR
polsbandje  en het aanbod om in 2013 officieel lid te worden vanpolsbandje  en het aanbod om in 2013 officieel lid te worden van
Hockeyclub Kromme Rijn. De kinderen die aan de clinicsHockeyclub Kromme Rijn. De kinderen die aan de clinics
hebben deelgenomen krijgen voorrang bij aanmelding enhebben deelgenomen krijgen voorrang bij aanmelding en
betalen geen inschrijfgeld. Vanaf januari 2013 is aanmeldenbetalen geen inschrijfgeld. Vanaf januari 2013 is aanmelden
mogelijk via mogelijk via www.hckr.nlwww.hckr.nl..

Nieuw kunstgrasveld in 2013Nieuw kunstgrasveld in 2013
Zodra het kunstgrasveld van Korfbalclub Midlandia gereed isZodra het kunstgrasveld van Korfbalclub Midlandia gereed is
(verwachting maart 2013), kunnen we hier gebruik van gaan(verwachting maart 2013), kunnen we hier gebruik van gaan
maken. Het kunstgrasveld  van korfbal is ongeveer een halfmaken. Het kunstgrasveld  van korfbal is ongeveer een half
hockeyveld groot. Voor jeugd tot 12 jaar biedt dat uitstekendehockeyveld groot. Voor jeugd tot 12 jaar biedt dat uitstekende
trainings- en wedstrijdmogelijkheden. Tevens starten we mettrainings- en wedstrijdmogelijkheden. Tevens starten we met
een interne competitie.een interne competitie.
Voor senioren (en mogelijk jeugd vanaf 12 jaar) wordenVoor senioren (en mogelijk jeugd vanaf 12 jaar) worden
trainingen aangeboden in de vorm van trimhockey entrainingen aangeboden in de vorm van trimhockey en
vaardigheidstrainingen.vaardigheidstrainingen.
Achter de schermen zijn we druk aan het plannen en regelen omAchter de schermen zijn we druk aan het plannen en regelen om
veldbezetting, trainingen en trainers op elkaar af te stemmen.veldbezetting, trainingen en trainers op elkaar af te stemmen.
 We zullen zsm een definitief schema via deze nieuwsbrief en via We zullen zsm een definitief schema via deze nieuwsbrief en via
de website communiceren.de website communiceren.

Zaalhockey voor de jeugdZaalhockey voor de jeugd
Om ook in de winter het hockeyvuurtje te laten brandenOm ook in de winter het hockeyvuurtje te laten branden
organiseren we zaalhockeyclinics voor de jeugd tot 12 jaar.organiseren we zaalhockeyclinics voor de jeugd tot 12 jaar.
Houd voor meer informatie de nieuwsbrief en website goed in deHoud voor meer informatie de nieuwsbrief en website goed in de
gaten!gaten!

Trimhockey wordt vervolgdTrimhockey wordt vervolgd
In oktober zijn we gestart met trimhockey voor volwassenen.In oktober zijn we gestart met trimhockey voor volwassenen.
Ook in 2013 gaan we door met trimhockey en willen we hetOok in 2013 gaan we door met trimhockey en willen we het
aantal trainingsuren uitbreiden. Naast de vertrouwdeaantal trainingsuren uitbreiden. Naast de vertrouwde
zondagmorgen gaan we ook op dinsdagavond trimhockey geven.zondagmorgen gaan we ook op dinsdagavond trimhockey geven.

Belangrijke eventsBelangrijke events

Start inschrijving voor nieuweStart inschrijving voor nieuwe
clinicsclinics
Januari 2013Januari 2013
Nieuwsjaarborrel/feestNieuwsjaarborrel/feest
Januari 2013Januari 2013

Clubhuis in gebruikClubhuis in gebruik
genomengenomen
Bij de allerlaatste zaterdagclinic, enBij de allerlaatste zaterdagclinic, en
bij de allerlaatste trimhockey-trainingbij de allerlaatste trimhockey-training
konden we heel even gebruikkonden we heel even gebruik
gemaakt worden van het clubhuis.gemaakt worden van het clubhuis.
Gezellig en een stuk warmer danGezellig en een stuk warmer dan
buiten!buiten!
Met dank aan handbalclub Celeritas,Met dank aan handbalclub Celeritas,
die hun oude en vertrouwde clubhuisdie hun oude en vertrouwde clubhuis
zo goed heeft achtergelaten, dezo goed heeft achtergelaten, de
gemeente voor de soepele overgang,gemeente voor de soepele overgang,
en het Sporthuis voor heten het Sporthuis voor het
beschikbaar stellen van hun oudebeschikbaar stellen van hun oude
tafels en stoelen. tafels en stoelen. 

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

Negende nieuwsbriefNegende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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Bij voldoende animo gaat trimhockey op nog een doordeweekseBij voldoende animo gaat trimhockey op nog een doordeweekse
avond plaatsvinden.avond plaatsvinden.

Trainers gezochtTrainers gezocht
Veel vrijwilligers hebben zich bij ons gemeld en zijn inVeel vrijwilligers hebben zich bij ons gemeld en zijn in
verschillende commissies actief.verschillende commissies actief.
We verwachten in 2013 meer trainers nodig te hebben. Vind jeWe verwachten in 2013 meer trainers nodig te hebben. Vind je
het leuk de club mede vorm te geven, meld  je dan bij ons aan viahet leuk de club mede vorm te geven, meld  je dan bij ons aan via
hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com..

Geef uw feedback aan onsGeef uw feedback aan ons
door!door!
Uw ervaringen en van uw kind(eren) zijn waardevol voor ons alsUw ervaringen en van uw kind(eren) zijn waardevol voor ons als
vereniging in ontwikkeling. Alle tips of suggesties zijn van hartevereniging in ontwikkeling. Alle tips of suggesties zijn van harte
welkom en kunt u mailen naar welkom en kunt u mailen naar hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com..
Fijne feestdagen en tot ziens bij de hockecluby in 2013!Fijne feestdagen en tot ziens bij de hockecluby in 2013!

Tot volgende keer!Tot volgende keer!
De communicatiecommissie: Frank, Marian, Marieke, en IngeDe communicatiecommissie: Frank, Marian, Marieke, en Inge

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
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