Nieuwsbrief: Gastouders – 50+ Fithockey – Geslaagden – Evenementen
Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,
En jawel… het is meisjes A1 gelukt. Zij wonnen twee weken geleden overtuigend de play-offs waardoor ze
zich hebben geplaatst voor Super A. Gaaf om te zien hoeveel mensen er vanuit De IJssel naar KZ waren
afgereisd om de meiden aan te moedigen. Het heeft geholpen! Super A betekent dat ze in de één na
hoogste poule van het land spelen (Landelijk is de hoogste poule). Dit betekent uitwedstrijden naar
uithoeken van het land; de eerste wedstrijd is in Maastricht , maar het betekent ook unieke affiches zoals
de thuiswedstrijd tegen SCHC op 4 november om 14.15 uur op ons eigen veld. U bent van harte
uitgenodigd om te komen kijken!
Het is griezelen op de club op 28 oktober. De Evenementen Commissie
organiseert een Halloweenfeest voor alle D en C jeugd. Introducees
zijn welkom en het belooft een waar spektakel te worden. De
Evenementen Commissie heeft sinds kort versterking gekregen en
bestaat nu uit: Joël Waasdorp, Lonneke Cramer, Dante van Engelsdorp
Gastelaars, Luc Duba en Meike Steutel. Een mooie mix van mensen!
Heeft iedereen de vriendelijke, doch dringende oproep gezien voor gastouders op de zaterdag? Als
gastouder word je hooguit 2 keer per jaar ingedeeld om gedurende 2 uur op zaterdag gastouder te zijn
(op het tijdstip dat jouw zoon of dochter thuis moet hockeyen). Lees HIER meer informatie of beter nog:
geef je direct op bij Annet Wijma via: gastouders@hcdeijssel.nl
Ongeveer twee weken geleden was het scheidsrechtersexamen. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar:
Thijs van Eck, Djano Malawau, David Rietveld, Phil Roelofs, Floris op ’t Root, Thibaud Vermeiden, Lucas
Wolters, Flo Chabot Stadhouders, Britt van Es, Aimee Franken, Yana de Geus, Isa Kievid, Floor Mak, Joris
Klijn, Wouter van Maurik, Thomas van Santen, Nik Waldram, Femke Ruigrok en Pim van der Elst.
Gefeliciteerd en veel succes met fluiten! En voor diegene die de herkansing gaan doen: veel succes!
De KNHB heeft iets nieuws in het leven geroepen: Fithockey. Fithockey is bedoeld voor 50-plussers die
nog graag bewegen en dit willen combineren met (het onderhouden van) sociale contacten. Het is een
leuke en laagdrempelige hockeyvorm voor 50-plussers. Wij zijn benieuwd of er vanuit onze club
voldoende interesse is voor Fithockey. Heb je interesse om mee te doen, mail dan naar:
hockeyzaken@hcdeijssel.nl
Wist je dat…
maandag 20 november de eerste ‘blokavond’ is waarin één van de vier
blokken van het nieuwe beleid wordt besproken en ingevuld? We beginnen
met het blok ‘hockey’. Aanwezig zijn ongeveer 10 – 15 personen vanuit de
diverse hockeycommissies.
we op de club een vrijwilligerscoördinator hebben? Het is een nieuwe functie
gericht om vrijwilligers te vinden, binden en te behouden. Robin Bassie, super
dat jij deze nieuwe rol invulling gaat geven!
Dames 1 op vrijdagavond 3 november voor de Beker moet spelen en Heren 1
op vrijdagavond 10 november? Beide avonden kun je met de IJsselbus naar de
wedstrijd toe voor slechts € 20,-. Neem daarvoor contact op met Rick
Kauffmann via 06-19852448.
er waarschijnlijk een sport BSO vanaf mei/juni volgend jaar gaat komen op de
club? Het bestuur is hierover in gesprek met Kinderopvang Humanitas.
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

