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Begin maart 2019
De verbouwing van ons clubhuis verloopt voorspoedig. Er is al heel veel ge-
beurd: getimmerd, gestuukt, geschuurd, geschilderd en getegeld. Electra, 
alarminstallaties en toiletten zijn vernieuwd, het speeltuintje krijgt vorm en de 
haard kan aan. Het wordt prachtig!
In maart wordt nog hard gewerkt aan een mooie open pui rondom, aan de 
stoere houtel luifel en aan de verdere aanleg en inrichting van plein en ter-
ras. De buitenschilder zet zijn beste beentje voor en wanneer straks ook al het 
groen is aangelegd, is het tijd voor de laatste loodjes zoals de vloer en het 
inrichten van ons clubhuis... 
En juist daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken! Wil je bijdragen aan 
de inrichting van ons mooie clubhuis? Adopteer dan een bank, tafel of sche-
merlamp met je team!
Neem contact op met de sponsorcie of stuur een mailtje naar verbouwing@
rapidmills.nl

Hup Rapid!

‘VORDERING 
VERBOUWING’

ACTIVITEITEN KALENDER
13 mrt Bitjes happen

15 mrt Stakingsdag    https://www.deridderhockey.nl/hockeykamp/ 

   15maartstakingsdagrapid

13 april  Eieren zoeken voor de funkey en benjamins

14 april D-ontbijt

25 mei Opening clubhuis en Open Dag

16 juni Jongste Jeugddag

nummer 17            mrt 2019

Van de voorzitter 
Beste leden,
Rapid staat niet stil. We zijn de laatste 
jaren bezig om de club op vele onder-
delen weer klaar te stomen voor de 
toekomst. Dit lukt alleen dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers en Laurens. 
Hulde! Nog even geduld aub…
De verbouwing van het clubhuis na-
dert de laatste fase. De nieuwe ko-
zijnen zijn geplaatst. De schilder is 
binnen bijna klaar. Het buitenterrein 
en het terras worden de komende 
weken aangepakt. Binnen wordt de 
nieuwe vloer gelegd en dan willen we 
op 23 maart de deuren weer openen. 
De komende 2 weekenden maken we 
gebruik van het clubhuis bij Raptim. 
Op 25 mei openen we het vernieuwde 
clubhuis op feestelijke wijze. Meer in-
formatie hierover volgt later.

Scheidsrechters gezocht
Wedstrijden kunnen niet worden ge-
speeld zonder scheidsrechters. Helaas 
neemt het aantal scheidsrechters op 
onze club af. Dit terwijl we wel zien dat 
heel veel ouders/jeugdleden langs de 
lijn exact denken te weten hoe er ge-
floten zou moeten worden. Mocht je 
jezelf hier in herkennen dan is de ar-
bitragecommissie misschien wel de 
commissie om je jezelf in uit te leven. 
Meer informatie arbc@rapidmills.nl. 

Familietoernooi
Zoals de traditie voorschrijft hebben 
de winnaars van vorig jaar het prachtig 
thema ‘Hollandse Meesters’ bedacht 
voor het familietoernooi. Het toernooi 
vindt plaats op 2e paasdag (22 april) 
op ons prachtig verbouwde complex. 
Het toernooi is voor alle leeftijden en 
wordt georganiseerd voor recreatie 
en prestatie teams. Aanmelden kan 
via  hollandsemeesters@rapidmills.nl
We hopen jullie de komende weken 
weer langs te lijn te zien en wensen 
jullie veel plezier in het 2e deel van 
het seizoen. Succes!
Sportieve groet, Jeroen Coers

De opbouw van het clubhuis


