
Beste MHCE-ers,Beste MHCE-ers,

Ook dit jaar willen wij onze leden, vrijwilligers,Ook dit jaar willen wij onze leden, vrijwilligers,
ereleden en leden van verdienste graagereleden en leden van verdienste graag

bedanken voor 2021. Helaas is het dit jaar nietbedanken voor 2021. Helaas is het dit jaar niet
mogelijk om een fysieke toast uit te brengen inmogelijk om een fysieke toast uit te brengen in

de vorm van een nieuwjaarsborrel. de vorm van een nieuwjaarsborrel. 

Wij hebben gezocht naar een alternatief enWij hebben gezocht naar een alternatief en
nodigen jullie hierbij uit voor de MHCE oliebollennodigen jullie hierbij uit voor de MHCE oliebollen

drive-thru! drive-thru! 

In de vroege ochtend van donderdag 30In de vroege ochtend van donderdag 30
december start een groepje vrijwilligers met hetdecember start een groepje vrijwilligers met het
bakken van 5 oliebollen voor ieder. De MHCEbakken van 5 oliebollen voor ieder. De MHCE
drive-thru bevindt zich op de parkeerplaats. drive-thru bevindt zich op de parkeerplaats. 

Een overzicht van de routekaart en de tijdslotenEen overzicht van de routekaart en de tijdsloten
is te vinden in de bijlage. is te vinden in de bijlage. 

Voor nu alvast fijne dagen!Voor nu alvast fijne dagen!

  Wij hopen jullie 30 december allemaal te zien!Wij hopen jullie 30 december allemaal te zien!

Sportieve groet,  Sportieve groet,  

Hockeyclub EmmenHockeyclub Emmen
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Tijden:

Ereleden 19.45 – 20.30 uur
Leden van verdienste 19.45 – 20.30 uur
Vrijwilligers 19.45 – 20.30 uur
Veteranen A 19.15 – 19.45 uur
Trimmers 19.15 – 19.45 uur
Heren 7x7 18.30 – 19.15 uur
Heren 1 Zaal 18.30 – 19.15 uur
G Hockey 18.30 – 19.15 uur
Dames 2 18.00 – 18.30 uur
Dames 1 Jong 18.00 – 18.30 uur
MA1 17.15 – 18.00 uur
JB1 Mix 17.15 – 18.00 uur
MB1 Mix 17.15 – 18.00 uur
MC1 16.45 – 17.15 uur
MC2 16.45 – 17.15 uur
MD1 16.15 – 16.45 uur
MD2 16.15 – 16.45 uur
JD8-1 15.30 – 16.15 uur
ME6-1 15.30 – 16.15 uur
ME8-1 15.30 – 16.15 uur
Mix F 15.00 – 15.30 uur
Funkey 15.00 – 15.30 uur

   

MHCE OLIEBOLLEN DRIVE THRU


