We naderen het einde van het seizoen. Dus we praten je bij over alles wat er speelt binnen onze vereniging
voordat we genieten van de zomerstop.

Wedstrijden 1e elftal
Het eerste elftal heeft nog een paar competitiewedstrijden voor de boeg waarin nog van alles mogelijk is. Moedig
ze daarom aan en kom kijken op:
Donderdag 9 mei: HC ’03 1 – GVA 1 om 20.00 uur
Zondag 12 mei: Angeren 1 – HC ’03 1 om 14.00 uur
Zondag 19 mei: HC ’031 – Eendracht Arnhem 1 om 14.00 uur
Zondag 26 mei: GSV ’38 1 – HC ’03 1 om 14.00 uur

Hessenbad open
Vorig jaar heeft HC ’03 zich ook ingespannen om het Hessenbad in Hoog-Keppel open te houden. En dat is gelukt
dankzij heel veel vrijwilligers en bezoekers vorig jaar. Wist je dat het zwembad inmiddels alweer geopend is? Elke
doordeweekse dag kun je van 7.00 tot 10.00 uur een frisse duik nemen of banen zwemmen. Op woensdagmiddag
is het zwembad van 13.00 tot 17.00 uur geopend en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Dus neem
een abonnement en kom zwemmen!

Altijd al een HC ’03 sjaal, cap of paraplu willen hebben? Dat kan!
De Ledenshop biedt jou als lid van onze vereniging de mogelijkheid items uit onze unieke clubcollectie aan te
schaffen. Op de website https://clubs.deventrade.com/nl/hc-03/clubcollectie kun je onder het kopje
‘Clubcollectie’ sjaals, caps en paraplu’s bestellen die specifiek door ons voor jou geselecteerd zijn. Ook zullen
deze items in de kantine verkrijgbaar zijn. Behalve de eigen clubcollectie, biedt de Ledenshop ook de mogelijkheid
overige items voor je sport te bestellen, onder ‘Teamwear’ en ‘Accessoires’.
De aankopen die je in de Ledenshop doet, leveren direct voordeel op voor onze vereniging. Iedere bestelling
draagt bij aan de sponsorbijdrage die wij van onze kledingsponsor ontvangen. Zo maak je met een aankoop in de
Ledenshop dus niet alleen jezelf of iemand anders blij, maar steun je HC ’03 ook financieel.
Natuurlijk hebben we het makkelijk voor je gemaakt en vind je medio deze maand op onze eigen website direct
een link naar de Ledenshop. Kijk dus binnenkort op www.hc-03.nl en neem een kijkje in de Ledenshop.

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.

FIFA Toernooi (ook voor JO-13)
Op zaterdag 11 mei organiseren we van 19.00 tot 22.00 uur voor de leden van JO-19, JO-17, JO-15 en JO-13 een
FIFA 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 weplayesports.events.vv-HC03 of rechtstreeks bij
Joyce Wentink. Deelname bedraagt 5 euro als je lid bent van onze vereniging. Wil je graag iemand meenemen die
geen lid is van onze club? Dat kan! Hij of zij betaalt dan 7,50 euro om deel te nemen.
Voor een soepel verloop van de avond vragen we je uiterlijk 18.45 uur aanwezig te zijn.

JO10-1 in de finale van Jan Vreman Bokaal
Het JO10 team van HC’03 heeft zich op 1 februari 2019 gekwalificeerd voor de finale van het “gaten schieten” om
de Jan Vreman Bokaal. Door supportersvereniging De Graafschap heeft ze daarom uitgenodigd om deel te nemen
aan de vlaggenparade voor de wedstrijd De Graafschap-Ajax op woensdag 15 mei. In de rust van de wedstrijd
doet het team mee aan de finale van het penalty schieten. JO10-1, zet hem op!

Chillavond voor jeugd 12 t/m 17 jaar
Op zaterdag 18 mei organiseren we voor de derde maand op rij een avond speciaal voor jongeren van de
middelbare school tot en met 17 jaar. Van 20.00 tot 23.00 uur ben je van harte welkom in ’t Hessenhuus om
lekker te chillen, tafelvoetbal te spelen, een spelletje te spelen (neem gerust zelf wat mee) of gewoon te kletsen.
De entree is wederom gratis en drankjes zijn verkrijgbaar voor slechts 1 euro.

Rommelmarkt
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, organiseren we voor de 43e 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 en een hapje op ons horecaplein met aangename muziek van Steve Nipples en Spunk Meadow.
Je eigen rommel met uitzondering van koelkasten, vriezers, wasmachines, bankstellen en dergelijke kun je op
woensdag 29 mei komen brengen vanaf 12.00 uur. Wil je zelf een kraam huren om je spullen te verkopen? Stuur
ons dan een bericht via rommelmarkt.hoogkeppel@gmail.com. We zien je graag op Hemelvaartsdag!

Onderling toernooi en seizoensafsluiting
Het einde van het seizoen betekent natuurlijk ook dat ons jaarlijks onderling toernooi met aansluitend een
feestavond eraan komt. Noteer je daarom zaterdag 8 juni alvast in je agenda?

Jeugdtoernooien
Zoals ieder jaar organiseren we aan het eind van het seizoen weer een jeugdtoernooi. Dit jaar vindt het toernooi
plaats op zaterdag 8 juni voor JO-08 en JO-09 in de ochtend en voor JO13 in de middag, en op zaterdag 15 juni
voor JO-10 en JO-11 in de ochtend en voor JO-15 in de middag. Kom je onze jeugdteams aanmoedigen?

Win met je team een wisselbeker bij de Keppelrun
Op zondag 9 juni is er weer een Keppelrun. 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?
We reiken een mooie wisselbeker uit aan het beste, opvallendste of grootste jeugdteam. Dus moedig je
teamleden aan om zich ook in te schrijven, train samen om de snelste tijd neer te zetten of trek opvallende kleren
aan en win die mooie beker. Kijk op de website www.keppelrun.nl voor meer informatie en schrijf je in!

Meld je aan voor het jeugdkamp
Het einde van het voetbalseizoen sluiten we sinds een paar jaar bij de jeugd af met een jeugdkamp. Dit jaar staat
ons jeugdkamp gepland op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. Barbecueën, voetballen en nog veel meer leuke en
gezellige activiteiten staan er ook dit jaar weer op het programma mits er voldoende aanmeldingen zijn. Geef je
zoon of dochter op voor vrijdag 7 juni zodat we deze traditie kunnen voortzetten en er ook dit jaar weer een mooi
kampweekend van kunnen maken. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar hc-03@hc-03.nl.

Vliegerfeest
Ook dit jaar is er natuurlijk weer een vliegerfeest op ons sportpark. Laat je verrassen door vliegers in allerlei
mooie vormen en kleuren en ga aan de slag om je eigen vlieger te maken. Het kan allemaal op zaterdag 13 en
zondag 14 juli. Jij komt toch ook?
Het bestuur van HC ’03

