
Nieuwsbrief: Pietenhockey – Hockeykampen in de meivakantie – clubhuis dicht

Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,

De eerste helft van het veldseizoen zit er al weer op. Tijd om de zaal in te gaan! We doen dit jaar met 45 (!) 
teams mee. Ons Dames 1 komt uit in de Tweede klasse en spelen hun wedstrijden op zaterdagavonden in 
de Mammoet in Gouda. Ons Heren 1 komt uit in de Eerste klasse en spelen hun wedstrijden ook op 
zaterdagavond, maar dan Zoetermeer. Wellicht leuk om een keer te gaan kijken bij D1 of H1!

Vrijdag 1 december hadden we hele 

bijzondere gasten op de club. Vijf Pieten 

kwamen langs tijdens de trainingen van de 

Jongste Jeugd. Hockeyen konden ze niet, 

volgens de kids: “Ze deden alles met de 

bolle kant of met hun voeten!”. De 

pepernoten en chocoladeletters maakten 

het feest compleet!

Wist je dat…

- de ouders van veel kinderen het ook heel gezellig vinden op de club? Zo hoorde ik laatst 

iemand zeggen: “Ik ben zo blij dat mijn dochter is gaan hockeyen. Het is hier zo gezellig”. 

Hoe leuk is dat  ?!

- de ALV op 12 december om 20.00 uur op de club is? Je bent van harte uitgenodigd. En 

natuurlijk ook voor de Nieuwjaarsborrel op zondag 7 januari van 16.00 – 19.00 uur.

- wij jullie alvast hele fijne feestdagen wensen? De volgende nieuwsbrief verschijnt pas 

weer in het nieuwe jaar!

- de data voor een aantal evenementen al vast ligt? Zo is op zaterdag 30 juni de 

beroemde IJsseldag. Noteer die alvast in jullie agenda’s!  

Met een hockeygroet, namens het hele bestuur, 

Carolien Gadella – van Wersch 

Hoewel de echte winter nog moet komen, denken we stiekem alweer aan het voorjaar. In de eerste week 
van de meivakantie worden er twee hockeykampen georganiseerd. Het welbekende Go4Hockey kamp 
voor de E/D jeugd en voor het eerst het 2-daagse IJssel Youth Star Camp voor 12 t/m 15 jaar 
georganiseerd door drie van onze ‘eigen’ Heren 1 spelers. Deze kampen wil je natuurlijk niet missen! 
Houd de website in de gaten voor meer informatie.
• 30 april & 1 mei: 2-daags IJssel Youth Star Camp voor 12 t/m 15 jaar (met overnachting op de club)
• 3 mei: 1-daagse Go4hockey voor de E/D jeugd

Gewoon omdat het kan, zetten we de winterkampioenen nog even in het zonnetje. Extra applaus voor: 

het G-team, Dames 4,  Dames Jong 5, Heren Jong 3 en Jongens A1.

Vanaf heden is het clubhuis (bar) gesloten i.v.m. de winter. Uiteraard niet tijdens geplande activiteiten 

zoals de ALV en de Nieuwjaarsborrel. Als teams willen trainen op het veld (als het niet bevroren is!) 

moet men dus een sleutel hebben. Een sleutel kan tegen een borg van 50 EUR cash opgehaald worden 

in overleg met Willem. Stuur een mail naar: accommodatie@hcdeijssel.nl om dit af te stemmen. 

Wanneer het clubhuis weer open gaat volgt later, houd daarvoor goed de website in de gaten!
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