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26 januari 1946 - 26 januari 2016: 70 jaar THCC De Kromhouters
Op 29 januari vieren we de 70e clubverjaardag van THCC De Kromhouters. En daar maken we een gezellige, leuke avond van. Eenmalig 
op een wel heel mooie locatie: hoofdsponsor Kasteel Wijenburg heeft haar huis beschikbaar gesteld voor het vieren van dit 14e lustrum. 
Onze dank is groot! 
Het belooft ook een bijzondere avond te worden. Wat te denken van de presentatie van Teun de Nooijer? (Ik kijk nu al uit naar zijn ver-
haal.) En het jubileum van meerdere Kromhouters, waaronder iemand die al 50 jaar meedraait op de club, de 80 reeds jaren heeft bereikt 
en nog steeds actief is in het veld.

Zoals wellicht al bekend wordt de borrel opgeluisterd door de Flying Busquitos. Een leuk weetje: in deze geweldige streetband speelt de 
zoon van ons gewaardeerd ex-bestuurslid Klaas Versteegh.

Namens het bestuur heet ik je graag alvast van harte welkom in Echteld. Vergeet niet jezelf aan te melden via lustrum@kromhouters.nl, 
zodat we een indicatie hebben van het aantal gasten dat we mogen ontvangen.

Tot de 29e!

Met vriendelijke groet,

Marilyn Bruggeman
voorzitter



Agenda 

17.00-18.45 uur Kinderreceptie
18.00 uur Sponsordiner
19.45 uur Aanvang clubverjaardag, 
   ontvangst op Kasteel Wijenburg
20.15 uur Presentatie Teun de Nooijer
21.00 uur Borrel in de salons
22.00 uur Jubilarissen in het zonnetje
00.00 uur Einde

Drankjes zijn op deze avond voor eigen rekening.
Hiervoor zijn muntjes te koop aan de balie van het 
kasteel
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In media
THCC De Kromhouters viert 70e verjaardag
1946
Opgericht op 26 januari 1946, met een koninklijke goedkeuring op 30 juni van datzelfde jaar: THCC De Kromhouters was een 
feit. Met trots mag er worden teruggekeken* op 70 jaar hockeygeschiedenis en de daarbij behorende ontwikkeling en groei. 
Vanzelfsprekend wordt er ook vooruitgekeken naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Het is een springlevende ver-
eniging waar kinderen, ouders én grootouders hockeyen, waar recreatief hockey en prestatief hockey uitstekend samengaan. 

2016: feestelijk lustrum seizoen 
Het 14e lustrum wordt op vrijdag 29 januari 2016 ingeluid door niemand minder dan Teun de Nooijer, met een grootse en 
feestelijke borrel op Kasteel Wijenburg in Echteld. 
En het is pas echt feest als dit wordt gevierd met zoveel mogelijk leden, oud-leden, ouders van leden, sponsors, vrijwilligers 
en andere betrokkenen. 

Vrijdag 29 januari
Deze avond is bij uitstek de gelegenheid voor mooie herinneringen èn met elkaar het glas te heffen op de toekomst. 
Er zal een kinderreceptie zijn, gevolgd door het sponsordiner, de opening van de clubverjaardag, een presentatie van Teun 
de Nooijer, borrelen in de salons van het kasteel met muziek van de Amazing Busquitos en Kromhouter-DJ’s. Tot slot worden 
ook de jubilarissen in een feestelijk zonnetje gezet. 

Het blijft feest voor jong & oud!
De Kromhouters gaan feestelijk door het lustrum seizoen met voor iedereen leuke activiteiten. Van captains dinner tot speur-
tocht voor de jongste jeugd, van clinics, speciale outdoor trainingen, loungeparty en 18+ feest, tot de Kromhouters Rally en 
het reünisten-toernooi. 

Blijf op de hoogte
Via de website van THCC De Kromhouters (www.kromhouters.nl) zullen alle activiteiten worden gemeld. Of volg ons via so-
cial media; op de homepage staan de icons om meteen door te linken naar Facebook, Twitter of Instagram. 
Via de agenda op de site is alle data te zien. 

Aanmelden
Aanmelden voor de openingsborrel op Kasteel Wijenburg, of voor één van de andere activiteiten, kan door middel van het 
sturen van een mail naar:
lustrum@kromhouters.nl o.v.v. de activiteit. 

*terug te lezen op www.kromhouters.nl – ‘historie’



Jongste Jeugd

Jouw hockeyclub is jarig! 
kinderreceptie op vrijdag 29 januari 2016

Hoi!

Op vrijdag 29 januari vieren we de 70e verjaardag van de Kromhouters. We zouden het 
heel leuk vinden als jij hier ook bij bent.

Speciaal voor jou en alle andere Hockeyschool, D-, E- en F - kinderen is er tussen 17.00 - 
18.45 uur een kinderreceptie. En weet je waar? Op een echt kasteel!

Je mag je verkleden, bijvoorbeeld als prinses of ridder, en wij zorgen voor een superleuke 
middag. Samen met de jongens en meiden van het jeugdbestuur, dames 1 en heren 1 ma-
ken we er een mooi kasteelfeestje van!

Het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden bij Suzanne
via: tcjongstejeugd@kromhouters.nl

Tot dan!

PS Jouw papa en/of mama zijn natuurlijk ook 
 van harte welkom!!! 



Presentatie
Teun de Nooijer op clubverjaardag (nr 14 op 14e lustrum)
Tijdens de 70e clubverjaardag komt niemand minder dan Teun de Nooijer een presentatie houden. Teun Floris de Nooijer 
(39) is een voormalig Nederlands hockeyer. Tijdens zijn imposante hockeyloopbaan won hij met Oranje onder meer twee 
gouden en twee zilveren medailles tijdens de Olympische Spelen. 

In 2003, 2005 en 2006 werd De Nooijer verkozen tot beste hockeyer ter wereld. Zijn meest recente prijs dateert uit decem-
ber 2013. Toen ontving hij tijdens het Sportgala de Fanny Blankers-Koen Award, vanwege zijn grote betekenis voor de Ne-
derlandse topsport.

Per 1 maart gaat Teun aan de slag bij voetbalclub AZ Daar gaat hij als teammanager vooral een belangrijke rol spelen bij de 
mentale ontwikkeling van de spelers. Met welke druk krijgen spelers te maken in de top? Hoe kunnen zij omgaan met voor- 
en tegenspoed? Dat is ook waar hij het in zijn presentatie over zal hebben: Wat was er voor nodig en wat is er gedaan om 
steeds weer het maximale eruit te halen. Hoe zit dat bij het individu en hoe werkt dat bij een team? 

Tijdens deze inspirerende sessie vertelt Teun hoe het is gelukt om van kleine jongen uit Alkmaar een tophockeyer te worden. 
Een verhaal dat zowel jeugdigen als ouders zal interesseren! Mis het niet.

20.15-21.00 uur Ridderzaal Kasteel Wijenburg



Muziek

Op en top gezelligheid tijdens de borrel
vanaf 21.00 uur in de Salons



Jubilarissen

Care for Dental SZR Design 8 Oogartsen refractiecentr. Juwelier De Jongh Van den Berg Sport Intersport Tiel



Uit de oude doos

EGM Architecten Fysiotherapie Passewaay Grasshopper Reclame ALH van Herwijnen & Co PoolFun Jan Weerts Bierman Advocaten



Lokatie

Adres Kasteel Wijenburg:
Voorstraat 2
4054 MX ECHTELD

Meer informatie via: 
www.kasteelwijenburg.nl


