
KLAAR VOOR DE LENTECOMPETITIE!
Wij hebben er zin in, jullie ook?! 

MAART 2023

We kijken terug op een zeer
geslaagde zaalhockeycompetitie.
Met in totaal 37 teams stonden we
er erg knap op met onze club. Na
een aantal geslaagde clinics voor
de jongste jeugd, was het natuurlijk
ook tijd voor competitie. En hoe! We
hebben een aantal mooie
zaalkampioenen bij mogen
schrijven, op Instagram en
Facebook zijn zij allemaal in het
zonnetje gezet. Wat zijn we trots! 
Uiteraard willen we via deze weg
ook iedereen bedanken die deze
zaalperiode weer mogelijk heeft
gemaakt. Heerlijk om toch zo bezig
te blijven!

TERUGBLIKKEN OP EEN MOOIE
ZAALCOMPETITIE

Weg met de vorst en regen, klaar voor
zonovergoten hockeyweekenden!

Na de koude winterdagen, is het
weer tijd voor lente. Op 4-3-2023
start de lentecompetitie weer en
gaan we als club weer strijden voor
de kampioenschappen. Uiteraard
zijn we heel erg benieuwd hoe het
seizoen gaat verlopen. Dus post op
Instagram of Facebook een mooi
verslag en vergeet @mhcdes niet te
taggen!

Ook kunnen we het natuurlijk niet
laten om onze zaal- en
herfstkampioenen ongemerkt
voorbij te laten gaan.
Op 12 maart gaan wij deze teams
dan ook uitgebreid huldigen, waar
daarna het feest los zal barsten in
"de derde helft"!
Meer info volgt z.s.m. via de
website en socials. Houd deze dus
goed in de gaten! 

Dan zijn er uiteraard nog een
aantal data dit seizoen die in de
agenda's kunnen: 

OP ZOEK NAAR NIEUWE COMMUNICATIE
TOPPERS!

Dat was het wel weer voor nu, beknopt alle
informatie voor de rest van het seizoen! 
We zien jullie heel graag weer terug op het veld.
Heel veel plezier, zet 'm op! 

Groetjes, namens het bestuur, 

De Communicatiecommissie

OP NAAR DE LENTE
Onze mooie club kan niet zonder vrijwilligers.
Al jaren dragen we bij de hockeyclub uit waar
we voor staan: Door Eendracht Sterk. 
Met alle vrijwilligers zijn we verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van onze club. Dit
keer zoeken we nieuwe communicatie toppers! 
De communicatiecommissie is er
verantwoordelijk voor dat iedereen op de club,
jong of oud, voorzien is van alle informatie die
nodig is. Dat doen we door middel van deze
nieuwsbrief bijvoorbeeld, maar ook via Social
Media posts. We zoeken uitbreiding om ook in
de toekomst iedereen op de hoogte te houden! 
Lijkt jou dat wel wat? Neem dan contact op
met communicatie@hockeydes.nl, of stuur een
DM via de socials.  


