BBB April 2022

April doet wat ie wil, we begonnen met….SNEEUW! En koud, en
nachtvorst terwijl we met de maand maart een record hadden in hoge
voorjaarstemperatuur en in het aantal zon-uren. Nou, een apart begin
van de maand.
Inmiddels heeft iedereen de griep te pakken. Ook ik ben een aantal
dagen uitgeschakeld geweest. Maar het voorjaar komt er echt aan, de
bomen lopen uit, de vogels zingen om het hardst en wij zien een leuke
maand tegemoet.

10 april
Een verjaardagspartijtje op de club. Ja, zeker heuse hockey clinic met een “special Guest”
namelijk international Björn Kellerman. Dan moeten je ouders wel heeel rijke òf heeeel
aardige zijn! Toch?

Inzamelingsactie Oekraïense kinderen.
Maak sporten mogelijk voor de kinderen van de Oekrainers die
gevlucht zijn voor de narigheid in hun land. Deze aktie was zonder
meer erg succesvol. Iedereen bedankt voor de bijdragen.

16 april PaasHockei
De zaterdag vóór Pasen is er op
Myra weer het jaarlijkse “Nationale
Paas-Hockei-Toernooi”. G-hockeyers vanuit het hele land
komen op Myra strijden om een medaille, de eer en de roem.
Het is elke keer weer een fantastisch feest. 2 jaar lang kon het
niet doorgaan, maar nu eindelijk…. En het leuke (naast dat het
een prachtig zonnige
dag was) is dan te
constateren dat deze
jongens en meiden,
mannen en vrouwen
het weer geweldig
vonden, alsof er geen corona-pauze was geweest.
En natuurlijk kan zo’n toernooi alleen goed draaien
wanneer er veel vrijwilligers zijn die hand en spant
diensten verlenen. En ja, er was veel hulp
ingeschakeld. Denk aan de opbouw en indelen van

de velden, de wedstrijdtafel, de scheidsrechters, de lunch-makers, de bar ondersteuning, de
barcoördinatie en de opruimers. Zonder hen géén toernooi. Dank jullie wel allemaal. Het was
weer geweldig.

21 april Montessori Sportdag/Koningsspelen
Een prima combinatie: de sportdag gelijlk laten
vallen met de Koningsspelen. 230 kinderen die
op de velden van Myra hun sportdag hielden.
Kinderen van de Montessori school de Linde.
Sporten, spelen, limonade en een ijsje. Wat een
heerlijke manier om de vakantie te beginnen

23 april AB feest
Hè eindelijk ook voor de
jeugd mag het weer. Het
was weer vanouds
gezellig druk. En
wanneer zelfs niethockeyers zeggen dat
het een uitstekende feest
was en dat het zo goed
georganiseerd en
geregeld was, dan is dat
een groot compliment
aan de totale
organisatie. Bij dezen
geef ik dat door!

24 april TD “Pré-Koningsdag-Party”
Een beetje warm draaien voor Koningsdag kon geen kwaad,
aldus de organisatie. Het was per slot van
rekening 2 jaar geleden. Nou… en dat hebben we
gemerkt. Lekker druk en een uitstekende sfeer.
En het was heerlijk om te zien dat ook nietHockeyers met onze driekleur op de wangen het
TD kwamen bezoeken. DJ Jordy was in topvorm,
alleen moet hij onze buur hockeyclub niet zo
promoten (onbewust
) Okay MYRA HANDJES
IN DE LUUUUCHT!!

En een Voedselbank-actie
Helaas is de actie voor de voedselbank een beetje in het
water gevallen. Alleen één G-hockeyer en één senior
hebben gedoneerd.
Jammer.

En jammer..
…geldt ook voor de hulp die we op woensdagmiddag en vrijdagmiddag node missen. De
bar/keuken is daarom gesloten en met het komende mooie weer niet handig.

Daarom proberen we nogmaals een oproepje:
Wie willen en kunnen ons helpen de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag.
Zij er ouders die ons achter de bar willen helpen? Het zal gaan om de woensdagmiddag
van14:30- 16:00 uur en om het tijdsslot 16:00-19:00 uur. En voor de vrijdagmiddag van 15:30
-17:00 uur en om het tijdsslot 17:00-19:00 uur. Dus 4 mensen (ouders/begeleiders/familie
etc). Dus in principe ben je maar één uurtje langer op de club.
Uiteraard worden jullie “opgeleid” en begeleid. Jullie krijgen de sleutel van het clubhuis en zijn
verantwoordelijk voor de faciliteiten om de kinderen te laten hockeyen en de ouders een drankje en de
kinderen een versnapering te verzorgen. Wie o wie? Stuur je reactie naar

clubhuismanager@hvmyra.nl en ik neem contact met je op.

Vakantie en tevens voorbereiding voor examens en proefwerken
Veel plezier en succes allemaal!!

British School of Amsterdam
heeft voor de komende dagen velden gehuurd. Dan komen de kids van
deze school (….en ja… in uniform) sporten. O.a. hockey, voetbal en
andere sporten. Men komt 11 dagen gebruikmaken van onze velden. Dat gebeurt overdag,
dus hebben wij er geen last van met onze eigen trainingen. Leuk is het wel.

Heb je je al ingeschreven?
Heb je je al ingeschreven als team, of als individu (dan zorgt de organisatie voor een
team)…nog niet??:

Schrijf je dan in…..

voor 5 juni het Familietoernooi, de 59e editie alweer…(had de 61e kunnen zijn). Alleen nu
doen we het maar één dag waarbij het toernooi wordt
gecombineerd met een ouder-kind-wedstrijden, en waarbij er
(samen) gegeten kan worden en uiteraard samen gefeest (tot in
de late uurtjes…)
myrafamilietoernooi@gmail.com

Schrijf je in…
en/of voor het
seniorentoernooi op 25 juni.
seniorentpoernooi@hvmyra.nl

tot gauw
Bas

