
Inschrijven zaalclinics:Inschrijven zaalclinics:
het kan nog!het kan nog!
Voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar zijn erVoor de jeugd van 4 t/m 12 jaar zijn er
zaalhockeyclinics in januari en februari. Het zijn 5zaalhockeyclinics in januari en februari. Het zijn 5
trainingen van een uur voor beginnende hockeyers.trainingen van een uur voor beginnende hockeyers.
Voor de sticks wordt gezorgd, al kun je natuurlijk eenVoor de sticks wordt gezorgd, al kun je natuurlijk een
eigen zaalstick meenemen. Bitje eneigen zaalstick meenemen. Bitje en
scheenbeschermers moet je wel zelf regelen. Descheenbeschermers moet je wel zelf regelen. De
kosten zijn 25 euro.kosten zijn 25 euro.
  
U vindt het trainingsschema en inschrijfformulier opU vindt het trainingsschema en inschrijfformulier op
onze website onze website hckr.nlhckr.nl (tabje training).  Inschrijven (tabje training).  Inschrijven
kan t/m 26 december aanstaande.kan t/m 26 december aanstaande.

Nieuwjaarsborrel HCKRNieuwjaarsborrel HCKR
Graag nodigen wij u en uw kinderen uit voor eenGraag nodigen wij u en uw kinderen uit voor een
nieuwjaarsborrel op zaterdag 12 januari. Vanaf 15.30nieuwjaarsborrel op zaterdag 12 januari. Vanaf 15.30
uur staan een borrel en oliebollen in ons nieuweuur staan een borrel en oliebollen in ons nieuwe
clubhuis voor jullie klaar. Om 16.00 uur heft hetclubhuis voor jullie klaar. Om 16.00 uur heft het
bestuur samen met jullie het glas en zal dan debestuur samen met jullie het glas en zal dan de
sportieve plannen voor het komend jaar kortsportieve plannen voor het komend jaar kort
toelichten.toelichten.
  
Laat ons via een mailtje naarLaat ons via een mailtje naar
hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com even weten of we op jullie even weten of we op jullie
komst kunnen rekenen. komst kunnen rekenen. 

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

Belangrijke eventsBelangrijke events

Start zaalclinicsStart zaalclinics
16 januari16 januari
NieuwsjaarborrelNieuwsjaarborrel
12 Januari 2013 15:3012 Januari 2013 15:30
Inschrijven veld 2013Inschrijven veld 2013
Half januariHalf januari

Foto's veldclinicFoto's veldclinic
Toch leuk voor later, Toch leuk voor later, foto's van defoto's van de
eerste hockeyactiviteiteneerste hockeyactiviteiten in in
Bunnik. Van alle groepen bovendienBunnik. Van alle groepen bovendien
een "teamfoto". Met dank aaneen "teamfoto". Met dank aan
Leoniek van der Vliet en MartineLeoniek van der Vliet en Martine
Bosman voor de foto's. Bosman voor de foto's. 

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...

Tiende nieuwsbriefTiende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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