
WedstrijdervaringWedstrijdervaring
opdoenopdoen
We starten, zoals toegezegd met wedstrijdjes op deWe starten, zoals toegezegd met wedstrijdjes op de
zondag. Eens in de maand spelen we met allezondag. Eens in de maand spelen we met alle
kinderen van dezelfde leeftijd een wedstrijd. Dekinderen van dezelfde leeftijd een wedstrijd. De
teams worden willekeurig ingedeeld. Wij gaan ervanteams worden willekeurig ingedeeld. Wij gaan ervan
uit dat iedereen zonder tegenbericht meedoet.uit dat iedereen zonder tegenbericht meedoet.

De wedstrijden vinden plaats op:  zondag 7 april,De wedstrijden vinden plaats op:  zondag 7 april,
zondag 12 mei en zondag 2 juni .zondag 12 mei en zondag 2 juni .
Van   9.30 - 10.30 uur     F jeugd (5-7 jaar)Van   9.30 - 10.30 uur     F jeugd (5-7 jaar)
Van 10.30 - 11.30 uur     E jeugd (8-10 jaar)Van 10.30 - 11.30 uur     E jeugd (8-10 jaar)
Van 11.30 – 12.30 uur    C/D jeugd (> 10 jaar)Van 11.30 – 12.30 uur    C/D jeugd (> 10 jaar)

Reminder: regel nu je oppas!Reminder: regel nu je oppas!

Belangrijke eventsBelangrijke events

VeldhockeytrainingeVeldhockeytrainingenn
Trainingen in weeknummers.:Trainingen in weeknummers.:
11 t/m 17 en 20 t/m 2211 t/m 17 en 20 t/m 22
Vakantie 29 april t/m 10 meiVakantie 29 april t/m 10 mei

DansfeestDansfeest (opening) (opening)
zat 13 aprilzat 13 april

Onderlinge wedstrijdenOnderlinge wedstrijden
zon 7 aprilzon 7 april
zon 12 meizon 12 mei
zon 2 junizon 2 juni

FamilietoernooiFamilietoernooi
zon 16 junizon 16 juni

OproepOproep::  brievenbus nodig!brievenbus nodig!
Wie heeft er een brievenbusWie heeft er een brievenbus
voor ons clubhuis! Stuur ons een mailvoor ons clubhuis! Stuur ons een mail

Foto'sFoto's
Een Een paar foto'spaar foto's  van de gezellige van de gezellige
klusdag van NLdoet staan op de site.klusdag van NLdoet staan op de site.
Voor diegene die Voor diegene die eerdereerder
foto'sfoto's  gemist hebben, deze staan er gemist hebben, deze staan er
nog.nog.

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

Dertiende nieuwsbriefDertiende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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Reminder: regel nu je oppas!Reminder: regel nu je oppas!

Voetjes van de vloerVoetjes van de vloer
tijdens feestelijke openingtijdens feestelijke opening
Zaterdag 13 april is het eerste 30+ dansfeest in onsZaterdag 13 april is het eerste 30+ dansfeest in ons
nieuwe clubhuis! Vanaf 21.00 ben jij, als fan van denieuwe clubhuis! Vanaf 21.00 ben jij, als fan van de
hockeyclub en introducé(e), van harte welkom.hockeyclub en introducé(e), van harte welkom.
Voetjes van de vloer, heupen los en swingen! JijVoetjes van de vloer, heupen los en swingen! Jij
komt toch ook? Kaarten zijn te koop vanaf 26 maart.komt toch ook? Kaarten zijn te koop vanaf 26 maart.
Wees er snel bij. Kaartjes kosten €5,- per stuk. ’sWees er snel bij. Kaartjes kosten €5,- per stuk. ’s
Avonds aan de deur kosten de kaartjes €7,- per stuk.Avonds aan de deur kosten de kaartjes €7,- per stuk.
Meer infoMeer info..

Hockeyclinics op scholenHockeyclinics op scholen
Odijk en BunnikOdijk en Bunnik
In week 16 en 17 geeft Hockeyclub Kromme RijnIn week 16 en 17 geeft Hockeyclub Kromme Rijn
clinics op diverse basisscholen voor groepen 3, 4, 5clinics op diverse basisscholen voor groepen 3, 4, 5
of 6. Welke groep(en) verschilt per school.  Deof 6. Welke groep(en) verschilt per school.  De
kinderen maken op een laagdrempelige manierkinderen maken op een laagdrempelige manier
kennis met hockey tijdens de gymlessen.  kennis met hockey tijdens de gymlessen.  
Vanaf half april is de inschrijving voor het nieuweVanaf half april is de inschrijving voor het nieuwe
hockeyseizoen. De huidige spelers, die de trainingenhockeyseizoen. De huidige spelers, die de trainingen
volgen,  moeten in april aangeven of zevolgen,  moeten in april aangeven of ze
daadwerkelijk lid willen worden. In september gaatdaadwerkelijk lid willen worden. In september gaat
HC Kromme Rijn meedoen aan de jeugdcompetitie.HC Kromme Rijn meedoen aan de jeugdcompetitie.
 De jongste jeugd (basisschoolleeftijd groep 2 en 3) De jongste jeugd (basisschoolleeftijd groep 2 en 3)
krijgt alleen training.krijgt alleen training.

Tot de volgende keer!Tot de volgende keer!
De communicatiecommissie:  Karin, Marjan,De communicatiecommissie:  Karin, Marjan,
Marieke, en IngeMarieke, en Inge

Nieuwe aanmeldingen blijvenNieuwe aanmeldingen blijven
welkom: welkom: Stuur deze email doorStuur deze email door..

  
  Instellingen aanpassenInstellingen aanpassen

AfmeldenAfmelden

Email: Email: info@hckrommerijn.nlinfo@hckrommerijn.nl,,
web: web: hckrommerijn.nlhckrommerijn.nl
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