Nieuwsbrief: IJsseldag – Kidsdag – Nieuwtjes
Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
Wat een heerlijk weekend hebben we achter de rug! Eindelijk lente
en dan is het nog lekkerder om te hockeyen. Zondag was het extra
feest omdat Heren 1 had bedacht om er een IJssel Kids Dag van te
maken. Hoe leuk is dat? Het begon met Techniek op Zondag voor
bijna 50 kids gegeven door Dames 1 en Heren 1. Daarna kreeg het
G-team training, werd er veel gesprongen op het springkussen, was
er super veel support voor Dames 1 en Heren 1 en werd de
spandoeken wedstrijd gewonnen door MD en JD. Een heerlijke
IJsselzondag ☺. Dank iedereen voor het organiseren, meedoen,
springen, training geven en supporten!

Afgelopen zaterdag,
heeft Bianca de door
haar gewonnen
bonnen uit de
goodies bag van de
Ladies Night goed
besteed bij Mooi
parfumerie. Tof!

"All Around The World, op wereldreis met NHC De IJssel!" Dat is dit jaar het
thema van De IJsseldag! Zaterdag 30 juni 2018 zal het jaarlijkse hoogtepunt
weer plaatsvinden op onze club. Op deze afsluitende feestdag van het
hockeyjaar is iedereen welkom. Oud en jong, familie en vrienden,
tophockeyers en beginners. Stel een leuk team samen en schrijf je in via
ijsseldag@hcdeijssel.nl. Kies een land / regio / cultuur en zorg voor een
originele teamnaam en een passende outfit. Het is ook de bedoeling dat ieder
team een zelfgebakken taart meebrengt. Voor zowel de outfit als de taart
geldt: des te gekker, des te beter! In de loop van de middag zal de BBQ aan
gaan, worden de kampioenen van het seizoen gehuldigd en zal de dag in stijl
worden afgesloten met muziek!

ME7: “we vonden
het tof in de zaal!”

Alle Jongste Jeugdteams hebben meegedaan in de
zaalcompetities. Zelfs de F-jes speelden in de zaal!
Vanuit de Hockeybond wordt benadrukt dat het bij
de Jongste Jeugd niet gaat om het resultaat. Er
worden dus ook geen standen / uitslagen
gecommuniceerd. We hebben wel terug gehoord
dat veel F en E teams een super goed zaalseizoen
hebben gehad: veel geleerd en veel lol gehad.
Vanuit het bestuur willen wij alle Jongste Jeugd
teams daarom heel hartelijk feliciteren met een
geslaagd zaalseizoen!

Nieuwsbrief: IJsseldag – Kidsdag – Nieuwtjes
Hoe leuk is het om met een aantal jongens en meiden uit je hockeyteam
af en toe eens een andere sportieve prestatie neer te zetten naast
hockey? Tessa, Kyara, Merel en Iris deden vandaag mee aan de Kidsrun
in Rotterdam.
Wist je dat…
sommige leden de marathon van Rotterdam hebben gelopen? Zo hebben we
bijvoorbeeld gehoord dat onze penningmeester Rene helaas met een blessure
eerder moest stoppen, en dat Anne Koestering, van de topsportcommissie, de
eindstreep wel heeft gehaald. Petje af voor alle renners!
Heren 1 voor een spannend spektakel had gezorgd bij de bekerwedstrijd? Er waren
super veel supporters en de sfeer was opperbest. Helaas werd er nipt verloren van
Zoetermeer. Bedankt voor alle support langs de lijn!
er veel mensen zelf foto’s en stukjes voor in de Nieuwsbrief toe sturen? Heel erg
leuk. Blijven doen, al kunnen we niet garanderen dat het wordt meegenomen.
De daghappen op vrijdagavond eigenhandig door JP worden klaargemaakt? De
daghappen zijn heerlijk en vinden gretig aftrek. Super dat JP dit mogelijk maakt!
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

Durf jij de uitdaging aan om meer sponsor(deals) voor de club te sluiten? Heb je een groot
netwerk en lijkt het je leuk om de club verder te helpen? De club heeft dringende behoefte
aan 2 of 3 extra mensen die zich hiervoor in willen zetten. Er is al een enthousiast groepje van
ongeveer 3, maar er is meer hulp nodig. Wie sluit aan? Mail naar Carolien
(voorzitter@hcdeijssel.nl)

ACTIVITEIT

DOELGROEP

DATUM

INFO

Techniek op Zondag

D en E Jeugd

15 en 22 april

hannahvvl@gmail.com

Hockeykamp op de
IJssel

12 t/m 15 jaar

30 April / 1 mei

youthstarhockeycamp@gmail.com

Go4hockey kamp

F, E en D Jeugd

3 mei

www.go4hockey.nl

Vriendjes en
vriendinnetjes Dag

Jongste Jeugd

25 mei

Vriend(innet)jes mogen mee
trainen en er is disco-avond!

ALV

IEDEREEN

16 juni, 17.00 uur

Aansluitend aan de Jongste
Jeugddag

Jongste Jeugddag

Jongste Jeugd

16 juni

Verplicht voor alle JJ-spelers

IJsseldag

IEDEREEN

30 juni

Familietoernooi voor jong & oud!

