NIEUWSBRIEF
INGEBRUIKNAME NIEUWE COMPLEX
Dag honk- en softballiefhebbers(-sters),

Nadat veel vrijwilligers goed en veel werk verricht hebben, kunnen we eindelijk trainen op ons nieuwe veld en de
thuiswedstrijden afwerken. Het herenteam begint AANSTAANDE ZONDAG OM 11.00 uur met een dubbelwedstrijd tegen
ESCA 2 (woensdag 28 augustus spelen ze om 18.30 uur tegen HTH).
Het pupillenteam begint zaterdag 7 september om 10.00 uur tegen TTT en de aspiranten spelen dezelfde dag om 12.00
uur tegen de EAGLES.
De beeballers spelen zaterdag 14 september om 10.00 uur hun eerste wedstrijd.
Het zou leuk zijn als zo veel mogelijk leden, familieleden en kennissen de teams komen aanmoedigen!
Elke dinsdag om 18.30 uur trainen de aspiranten, de heren trainen op donderdag om 19.00 uur, de pupillen vrijdagavond
om 18.30 uur en onze beeballers op zaterdag om 09.15 uur. De recreanten trainen de ene week op woensdag en de
andere week op vrijdag om 19.30 uur.
Meer informatie staat op onze mooie website: http://www.bsc-hickory.nl
Denken de teams er aan dat zij de gastteams de eerste keer op het parkeerterrein opvangen en begeleiden? Vergeet ze
niet te vertellen dat zij NIET met spikes/veldschoenen in de kantine mogen. Geef ook even aan dat ze op de paden blijven
omdat het gras net is ingezaaid.
Verder is het de plicht van elk team om na een wedstrijd (en na een training) de gang en kleedkamers opgeruimd en
netjes achter te laten en het gravel aan te harken (eventueel met behulp van onze “terreinwagen”).
In de kantine moet contant betaald worden, dus neem wat kleingeld mee.
Om het gebouw verder af te maken zijn verschillende werkgroepen in de weer:
1. De schildersgroep “VLAK EN STRAK”.
2. De schoonmaakploeg “SPIC EN SPAN”.
3. Onze techneuten “DE TECNO’S ”.
4. De veldcommissie “EVER GREEN”.
5. De bouwcommissie “ BOB DE BOUWERS”.

Voor de schoonmaakploeg en de techneuten kunnen we nog een paar mensen gebruiken, dus ............
neem gerust contact op met f.mater@chello.nl (Frank Mater).

