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Van de voorzitter

Als ik dit schrijf zit het zaalseizoen er alweer op en mijn dank gaat
uit naar de vrijwilligers die de zaalhockey mogelijk hebben
gemaakt. Veel jeugdteams heb ik zien spelen en een aantal spelers
gesproken. De meesten gaven mij aan dat ze zaalhockey een hele
leuke afwisseling vinden. Ik zag en hoorde plezier in hockey en dat
is waar we het in de eerste plaats voor doen. Lees meer...

Save the date | 22-23 april

Er komt iets nieuws & spannends aan.. Volgend seizoen loopt de
sponsoring af van onze shirts, dat betekent: nieuwe tenues! Achter

de schermen zijn we hier al een tijdje druk mee bezig want we willen
iedereen weer in een mooi nieuw ‘shirt’ steken.

In het weekend van 22-23 april zal er in het clubhuis een
pasweekend plaatsvinden. In dit weekend kun jij het nieuwe tenue
zien, passen & jouw maat bestellen. Meer informatie hierover volgt
snel maar houd op zaterdag 22 april een uurtje vrij in je agenda om

naar het clubhuis te komen.
Via social media, de website/app & nieuwsbrief houden we jullie op

de hoogte van de nieuwe tenues!

Benefietwedstrijd  1 april voor Alpe d’HuZes

Op 30 juli 2022 hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve dierbare vriend Hugo. Naar aanleiding van deze
verdrietige gebeurtenis hebben wij besloten met een groep van
20 vrienden vanuit Wijk bij Duurstede en Leiden in de eerste
week van juni deel te nemen aan het evenement Alpe d’HuZes. 
Lees meer...
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Evenementen @ Dorsteti

17-03 | Filmavond Jongste Jeugd 18-03 | Running Dinner | Meer info

28-05| Vrienden Toernooi24-03 | Whiskey Proeverij | Meer info

De zaalcompetitie zit er weer op. Onze MO16-1 is kampioen
geworden. Super goed gedaan meiden, gefeliciteerd!!

 
En een extra bedankje voor alle vrijwilligers in de zaal! 

Kampioenen!!
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Voorzitter Technische Commissie gezocht

Ha voorzitter Technische Commissie in spe! Jochem is op zoek
naar een vervanger. Dit jaar is zijn 4e seizoen in deze functie en is
het tijd voor een opvolger. Hij leert graag mensen kennen die tijd
en energie in onze mooie vereniging willen steken!
Vind jij het leuk om het hockeyplezier voor de Dorsteti leden te
vergroten? Heb je affiniteit met het hockeyspel, hou je ervan om
beleid te ontwikkelen en dat zaken op hockey(technisch) gebied op
rolletjes lopen? Dan is dit een vrijwilligers functie waar je veel
plezier uit kunt halen bij de gezelligste vereniging van Wijk bij
Duurstede. Lees meer...

Oproep vrijwilligers!

Goed om je te realiseren is dat Dorsteti volledig draait
op vrijwilligers. Kortom, iedereen die ervoor zorgt dat jij

en/of je kind(eren) kan/kunnen hockeyen wordt
mogelijk gemaakt door anderen die vrijwillig een taak
vervullen. Onze vereniging kan ook alleen draaien en

blijven bestaan als we allemaal ons steentje bijdragen. 
 

Wil je helpen of vind je dat er zaken beter kunnen,
meld je aan! Je kan je aanmelden bij een andere

vrijwilliger, bestuursleden of een mail sturen naar
communicatie@dorsteti.nl. 

 
Binnenkort staan alle 'vacatures' ook op een groot bord

in het clubhuis. 

Volg ons
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