
We mogen weer! Na een jaar afwezigheid staat dit jaar de D&E Days weer op de planning. 
Heb je in de herfstvakantie zin in 2 hele leuke en spannende dagen met al je vriendjes en 
vriendinnetjes van de hockeyclub? Zin om weer lekker te hockeyen, feesten en lachen?  
  
Lees dan snel verder en meld je aan!!!! 
  

Hilversum Heren 1 organiseert: 
  

D&E Days 18 & 19 Oktober 
  
De D&E Days zullen weer bestaan uit heel veel verschillende activiteiten. Zo zijn er 
hockeytrainingen en wedstrijden. Naast het hockeygedeelte zijn er nog veel 
andere activiteiten zoals het luchtkussen, de spannende speurtocht, een boottocht en vele 
groepsspellen. De indiaan en ‘t konijn zijn ook weer van de partij.  
  
Door wie: Hilversum Heren 1 en vrienden 
Voor wie: HMHC D & E jeugd (vriendjes en vriendinnetjes van andere clubs zijn ook welkom) 
Waar: Op de Hilversumse Mixed Hockey Club 
Kosten: € 99,- per kind 
  
Meld je nu aan door op de onderstaande link te klikken en de informatie in te vullen. Je krijgt 
van je inschrijving geen bevestiging. Hieronder staat alle benodigde informatie voor 2 mooie 
dagen.  
  
https://forms.gle/rnY1SZVCz6cqMhNd6 
  
Financieel: 
Het bedrag per kind is €99,- voor de 2 dagen. Dit bedrag kan overgemaakt worden 
onder duidelijk vermelding van de naam van het kind/namen van de kinderen. Gelieve het 
bedrag voor 15 oktober over te maken.  
  
Rekeningnummer: NL70ABNA0849910390 
Ter name van: P.P.C Amse 
  
Handig om te weten: 
Op beide dagen moeten de kinderen: 
• Aankomen in sportkleding. Hilversumtenue niet noodzakelijk. Je krijgt een hockeyshirt. 
(hockeyschoenen, scheenbeschermers, broekje/rokje, stick, bitje en eventueel hockeytrui). 
• Een regenjas(trainingsjas) en eventueel regen/trainingsbroek meenemen. 
• Een set droge kleren en handdoek meenemen. 
• Alleen op maandag warme kleding voor de disco (buitenlucht). Er is geen thema. Misschien 
make-up, gel, enz.  
• Twee keer lunch en een keer avondeten inbegrepen.  
• Inschrijving is pas compleet na het ontvangen van de betaling.  
 
*Het gehele kamp zullen wij ons houden aan de Corona richtlijnen die op het moment van de 
D&E Days zullen gelden. Mochten er door aanpassingen van regelgeving omtrent Corona 
wijzingen komen in het programma dan zullen wij jullie hier per email over informeren.  
 
In tegenstelling tot voorgaande edities konden ouders komen kijken bij de disco en het 
eindspel op dinsdag. Gezien de Corona maatregelen hebben wij besloten om dat dit jaar niet 
toe te staan.  
 
Tijdschema van de dagen:  

https://forms.gle/rnY1SZVCz6cqMhNd6


1ste dag (maandag 18 oktober) 
08:45  Verzamelen op de hockeyclub Hilversum  
19:30  Einde van het eerste dagprogramma  
  
2de dag (dinsdag 19 oktober) 
08:45  Verzamelen op de hockeyclub Hilversum 
17:00 Einde van de D&E-Days. 
 
We gaan er weer een groot feest van maken. Hilversum Heren 1 heeft er heel veel zin in en 
wij hopen jullie ook. Tot in de Herfstvakantie.  
  
Hilversum Heren 1 
  
Voor vragen mail hilversumheren1ddays@gmail.com of bel Reinout Oomen 0634824108 
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