Het is alweer even geleden dat je onze laatste nieuwsbrief hebt ontvangen. Hoog tijd dus om je bij te praten over
onder andere de vele activiteiten die de komende weken staan gepland.
Verduurzamen
In onze ambitie om ons sportpark te verduurzamen heeft de zeskoppige werkgroep die zich hiermee bezighoudt
twee uitgangspunten gesteld:
1. Allereerst proberen we waar mogelijk te besparen op ons verbruik. De energiekosten zijn een grote kostenpost
dus als we daarop kunnen besparen, levert dat sowieso al voordeel op.
2. Als stap 1 is gerealiseerd, gaan we ons richten op de mogelijkheden om zelf energie op te wekken en op die
manier te zorgen voor een kostenbesparing.
Om goed in beeld te krijgen waar ons grootste verbruik zit en waar we dus op kunnen besparen, laten we een
uitgebreide scan uitvoeren. Op basis van die scan kunnen we vervolgens overgaan tot actie.
In de tussentijd kijken we al verder vooruit en beseffen we heel goed dat duurzame investeringen eerst geld
kosten voordat ze geld opleveren. De financiering lijkt ons echter niet onmogelijk. Een mooie uitdaging waar we
absoluut al mogelijkheden voor zien. Natuurlijk kunnen we jouw hulp daar ook bij gebruiken. Weet jij waar
subsidies voor duurzame energie te verkrijgen zijn? Of zie jij andere mogelijkheden voor financiering? Laat het
weten aan de werkgroep die bestaat uit André Evers, Pierre Seegers, Jeroen Huisintveld, Mart de Kruif, Henk
Kosstede en Ceciel Bremer.
Competitiewedstrijden
Na een lange winterstop staan er voor de rest van het seizoen veel wedstrijden gepland, ook doordeweeks.
Benieuwd naar het speelschema van jouw favoriete team? Kijk dan op onze website of de voetbal.nl app voor een
actueel overzicht. Kom kijken en moedig je team aan!
Koppeling activiteiten aan elftallen
Ook dit jaar gaan we elftallen koppelen aan activiteiten. Hiermee bereiken we drie doelen. Ten eerste beschikken
degenen die activiteiten ontwikkelen over genoeg ondersteuning om het evenement goed te laten verlopen. Ten
tweede stimuleert het de betrokkenheid van de leden met de evenementen en dus onze vereniging. Ten derde
kunnen we hiermee een groot aantal evenementen behouden die essentieel zijn voor de stabiliteit en de
toekomst van de vereniging. Zonder de financiële opbrengsten van de activiteiten hebben we immers als
vereniging nauwelijks toekomst. De verdeling is gelijk aan vorig seizoen. Voor meer info kun je bij je leider
terecht.
Crazy Bingo
Eerder deze maand organiseerden we voor het eerst een activiteit voor 12- tot 17-jarigen. En met succes want de
Escaperoom werd bezocht door zo’n 30 enthousiaste jongeren. Op zaterdag 13 april vindt er weer een activiteit
plaats voor deze groep: Crazy Bingo.
We spelen bingo met fantastische prijzen die de aanwezigen zelf meebrengen. Daarvoor vragen we iedereen die
komt 1 of 2 prijzen mee te nemen van thuis. Je hoeft echt niets te kopen. Neem iets mee wat je thuis nog hebt
liggen en wat een ander misschien kan gebruiken. Dat belooft ongetwijfeld weer een gezellige avond te worden.
Noteer 13 april dus alvast in je agenda. Plaats: ’t Hessenhuus. Tijd: 20.00 tot 23.00 uur. Gratis entree.
Consumpties 1 euro.

Biljarttoernooi
Vanaf medio april organiseert biljartvereniging 't Hessenhuus het 1e ‘Van Rood Toernooi’.
Er wordt van rood gespeeld op basis van libre gemiddelden. Hierbij moet je denken aan 7 caramboles voor een
gemiddelde tot 0,75 oplopend tot 34 caramboles bij een gemiddelde boven de 10. Vanaf dinsdag 16 april vinden
op vier avonden de voorrondes plaats. Iedere avond worden er door maximaal 12 deelnemers, 2 wedstrijden
gespeeld waarna er een aantal spelers doorgaan naar de halve finale op vrijdag 3 mei.
Doe mee en meld je aan bij Bas Pelgrom via bpelgrom@icloud.com of 06-515 464 11. Inschrijfgeld: 5 euro.
De Bankdirecteuren
Heb jij al een kaartje voor De Bankdirecteuren? Zaterdag 20 april komen ze in 't Hessenhuus. Topmuziek in
huiskamersfeer. Aanvang: 21.00 uur. Entreeprijs: 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar. Dit wil je niet
missen.
Rommelmarkt
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, organiseren we voor de 43 e achtereenvolgende keer de kunst-, antiek- en
rommelmarkt in Hoog-Keppel. Van 9.00 uur tot 16.00 uur ben je van harte welkom om te snuffelen tussen alle
rommel waarbij de opbrengst bestemd is voor onze club. En heb je iets naar je smaak kunnen vinden? Geniet dan
van een drankje, hapje en aangename muziek op ons horecaplein. Je eigen rommel met uitzondering van
koelkasten, vriezers, wasmachines, bankstellen en dergelijke kun je op woensdag 29 mei komen brengen tussen
13.00 uur en 19.00 uur. Wil je zelf een kraam huren om je spullen te verkopen? Download hier je
inschrijfformulier www.hc-03.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitnodiging-rommelmarkt-2019.pdf of stuur ons
voor 19 april een bericht via rommelmarkt.hoogkeppel@gmail.com. We zien je graag op Hemelvaartsdag!
FIFA19 Toernooi
Op zaterdag 11 mei organiseren we van 19.00 tot 22.00 uur voor de leden van JO19, JO17 en JO15 een FIFA 19
toernooi. Onze kantine wordt dan omgetoverd tot een gamezaal waar maximaal 40 deelnemers kunnen
plaatsnemen. Doe jij ook mee? Meld je dan aan op de website https://weplayesports.events/VV-HC03
Deelname kost 5 euro per persoon. Voor een soepel verloop van de avond vragen we je uiterlijk 18.45 uur
aanwezig te zijn.
Keppelrun
Op zondag 9 juni is er weer een Keppelrun. De nieuwe organisatie, onder de vlag van HC ’03, is enthousiast bezig
met de voorbereidingen voor dit mooie hardloopevenement voor jong en oud. Net als voorgaande jaren staat de
Keppelrun in het teken van sportiviteit en gezelligheid. Lopers kunnen deelnemen aan 1, 5 of 10 kilometer en
rennen door een fraai stukje Achterhoek met start en finish in Hoog-Keppel. En dit jaar kun je ook in teamverband
meelopen. Doe je ook mee? Kijk op de website www.keppelrun.nl voor meer informatie en schrijf je in!
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