
Onderlinge wedstrijdenOnderlinge wedstrijden
groot succesgroot succes
Op zondag 7 april orgaOp zondag 7 april organiseerden we voor het eerstniseerden we voor het eerst
onderlinge wedstrijden voor de huidigeonderlinge wedstrijden voor de huidige
trainingsleden. Het opstarten duurde even, maartrainingsleden. Het opstarten duurde even, maar
daarna kwamen de wedstrijden goed op gang. Hetdaarna kwamen de wedstrijden goed op gang. Het
mooie weer, grote opkomst en enthousiasme bijmooie weer, grote opkomst en enthousiasme bij
ouders en kinderen maakten het tot een grootouders en kinderen maakten het tot een groot
succes. Voor foto’s  succes. Voor foto’s  klik hierklik hier..

De volgende onderlinge wedstrijden vinden plaatsDe volgende onderlinge wedstrijden vinden plaats
op:  zondag 12 mei en zondag 2 juni . Graag op tijdop:  zondag 12 mei en zondag 2 juni . Graag op tijd
aanwezig en je tijdig afmelden, anders rekenen we opaanwezig en je tijdig afmelden, anders rekenen we op
je komst!je komst!
Van   9.30 - 10.30 uur     F jeugdVan   9.30 - 10.30 uur     F jeugd
Van 10.30 - 11.30 uur     E jeugdVan 10.30 - 11.30 uur     E jeugd
Van 11.30 – 12.30 uur    C/D jeugdVan 11.30 – 12.30 uur    C/D jeugd

Rabo school hockeyclinicsRabo school hockeyclinics
Hockeyclub Kromme Rijn geeft hockeyclinics op 7Hockeyclub Kromme Rijn geeft hockeyclinics op 7
basisscholen in Bunnik en Odijk en de SportBSObasisscholen in Bunnik en Odijk en de SportBSO
Odijk de komende twee weken (15 t/m 25 april).Odijk de komende twee weken (15 t/m 25 april).
Dankzij de Rabobank Kromme Rijnstreek kunnen weDankzij de Rabobank Kromme Rijnstreek kunnen we
kinderen op een laagdrempelige manier kennis latenkinderen op een laagdrempelige manier kennis laten
maken met hockey. De clinics vinden plaats tijdensmaken met hockey. De clinics vinden plaats tijdens
de reguliere gymlessen. Inschrijven voor het seizoende reguliere gymlessen. Inschrijven voor het seizoen
2013-2014 kan vanaf 15 april online.2013-2014 kan vanaf 15 april online.

Reminder: laatste kaarten....Reminder: laatste kaarten....

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 12 meizon 12 mei
zon 2 junizon 2 juni

VrijwilligersavondVrijwilligersavond
di 14 meidi 14 mei

FamilietoernooiFamilietoernooi
zon 16 junizon 16 juni

Foto'sFoto's
Een Een paar foto'spaar foto's  van de onderlinge van de onderlinge
wedstrijden staan op de site.wedstrijden 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...

Veertiende nieuwsbriefVeertiende nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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Feestje zaterdag!Feestje zaterdag!
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, van harte welkom.hockeyclub en introducé, van harte welkom.
Kaartjes kosten €5,- per stuk (tijdens trainingen teKaartjes kosten €5,- per stuk (tijdens trainingen te
koop). ’s Avonds aan de deur kosten de kaartjes €7,-koop). ’s Avonds aan de deur kosten de kaartjes €7,-
per stuk.per stuk.

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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