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Ook dit jaar weer een fantastisch kerstcadeau voor G.H.C. Rapid en deze keer van 
het familiebedrijf H.S.B. HAAFTEN, te (je raadt het al) Haaften. Dé specialist op het 
gebied van ijsgrondstoffen, (bedrukte) disposables, horeca-apparatuur en(!) hun eigen 
koffieconcept Perfecto Caffé. Dat laatste is ieder weekend te proeven in ons gezellige 
clubhuis waar de heerlijke Perfecto Caffé melanges een enorme bijdrage leveren aan 
de sfeer en het gevoel van ‘thuiskomen’ bij Rapid. 
G.H.C. Rapid is Martin Jacobs nog altijd dankbaar dat wij via hem met Perfecto Caffé in 
contact zijn gekomen. Martin was namelijk zo enthousiast na het drinken van een kop 
Perfecto koffie dat G.H.C. Rapid direct heeft besloten haar leden dezelfde tongstre-
lende versgemalen koffie te gaan schenken. 
Dankzij Perfecto Caffé worden nu ook alle bezoekende teams doormiddel van een 
mooie kaart uitgenodigd om een Perfecto kop koffie in het clubhuis te komen drinken. 
Tegelijk dient deze kaart om de bezoekers de weg te wijzen naar het juiste veld. Dit 
heeft onze vereniging nog gastvrijer gemaakt en dat sluit tevens mooi aan bij de uit-
straling van Perfecto Caffé, bij binnenkomst wordt je gastvrij verwelkomt en heerst er 
een gezellige warme familiaire sfeer.    
Perfecto Caffé gunt ieder bedrijf in Gorinchem, Nederland en daarbuiten een Perfecto 
Caffé koffiemelange gedronken uit een milieuvriendelijke koffiebeker. Als jij het daar-
mee eens bent en je krijgt graag de beste service die jij je kunt bedenken, neem dan 
contact op met H.S.B. HAAFTEN. 

H.S.B. HAAFTEN heeft G.H.C. Rapid uitgenodigd om eens op bezoek te komen en de 
bedrijfsactiviteiten in de prachtige hal te kunnen aanschouwen, wij kijken uit naar dat 
moment. 
Wij hebben H.S.B. HAAFTEN uitgenodigd om een hockeyteam te vormen en aan te 
sluiten bij de bedrijfshockey wat Rapid ambieert in 2019 te kunnen realiseren.

Van de voorzitter
‘KOPJE KOFFIE  VAN 
PERFECTO CAFFÉ’
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Beste leden,
De feestdagen staan weer voor de deur. 
Een moment om terug te kijken maar 
vooral weer vooruit te kijken en plannen 
te maken voor het nieuwe jaar.

Verbouwen!
In het weekend van 5 en 6 januari gaan 
we starten met het slopen van enkele on-
derdelen van het clubhuis. Maandag 7 
januari start de aannemer. Gedurende de 
winterperiode en de start van het 2e deel 
van het seizoen wordt het clubhuis gron-
dig aangepakt. De verbouwcommissie is 
al bijna 2 jaar bezig om het clubhuis aan 
te passen aan de huidige tijd en behoef-
ten vanuit de club.  We zoeken nog veel 
handjes om te komen helpen. Dit kan in 
het weekend van 5 en 6 januari maar tus-
sentijds zal de commissie ook werkweek-
enden plannen. Inschrijven om te komen 
helpen tijdens de verbouwing kan nog 
steeds via verbouwing@rapidmills.nl.

Jongens gezocht!
We zoeken jongens. Op dit moment heb-
ben we te weinig jongens in de jongste 
jeugd. Dit is een landelijk probleem waar 
de KNHB mee bekend is. We zijn in ge-
sprek met de KNHB en haar adviseurs. Uit-
eindelijk zal de KNHB aangeven dat wij als 
club ook actief op zoeken moeten gaan. 
Dus neem vriendjes mee, organiseer een 
clinic op school, geef een spreekbeurt op 
school en vertel enthousiast over Rapid 
wanneer je mensen tegenkomt.
De funkey trainingen hervatten we weer in 
het voorjaar. De hockeyschool heeft vol-
doende capaciteit. Kunnen we op jullie re-
kenen om nieuwe leden en zeker jongens 
te werven? 

Nieuwjaar
Op 4 januari nodigen wij jullie graag uit 
om het glas te komen heffen op het nieu-
we jaar. We kunnen dan direct uitleggen 
wat er de dagen daarna te doen is. Vanaf 
16.30 uur in het clubhuis. We kijken uit 
naar jullie komst.

Gezellige feestdagen gewenst!

4 jan Nieuwjaarsborrel

5/6 jan  Sloopweekend


