
Korfbalkunstgras ook voorKorfbalkunstgras ook voor
hockeyhockey
De Algemene Leden Vergadering van KorfbalclubDe Algemene Leden Vergadering van Korfbalclub
Midlandia heeft uiteindelijk besloten voor kunstgrasMidlandia heeft uiteindelijk besloten voor kunstgras
te gaan. Er is gekozen voor de middelgrote variant,te gaan. Er is gekozen voor de middelgrote variant,
ter grootte van ongeveer een half hockeyveld. Goedter grootte van ongeveer een half hockeyveld. Goed
nieuws, want dit betekent dat we met hockey kunnennieuws, want dit betekent dat we met hockey kunnen
beginnen. We kunnen straks in Bunnik trainen en debeginnen. We kunnen straks in Bunnik trainen en de
jongste jeugd kan zelfs wedstrijden spelen!  Het veldjongste jeugd kan zelfs wedstrijden spelen!  Het veld
wordt naar verwachting aangelegd in de winter vanwordt naar verwachting aangelegd in de winter van
2012. Helaas bleek een heel hockeyveld nu niet2012. Helaas bleek een heel hockeyveld nu niet
haalbaar om diverse redenen, maar uiteraard gaanhaalbaar om diverse redenen, maar uiteraard gaan
we zo snel mogelijk zelf proberen een volwaardigwe zo snel mogelijk zelf proberen een volwaardig
hockeyveld te realiseren.hockeyveld te realiseren.

Hockeyverening binnenkortHockeyverening binnenkort
officieelofficieel
Vorige week is bij de hockeybond aangegeven dat weVorige week is bij de hockeybond aangegeven dat we
graag officieel gaan beginnen. HCKR wordt in meigraag officieel gaan beginnen. HCKR wordt in mei
formeel opgericht. Eindelijk kan dan "i.o." van onzeformeel opgericht. Eindelijk kan dan "i.o." van onze
naam af!naam af!

Clinic uitgesteld tot na deClinic uitgesteld tot na de
zomerzomer
De beloofde clinic is uitgesteld tot na de zomer. DitDe beloofde clinic is uitgesteld tot na de zomer. Dit
had te maken met het opschuiven van dehad te maken met het opschuiven van de
kunstgrasplanning en met de vele uren werk die in dekunstgrasplanning en met de vele uren werk die in de
gesprekken met de gemeente en korfbal zijn gaangesprekken met de gemeente en korfbal zijn gaan
zitten.  Hou de email of website in de gaten voor dezitten.  Hou de email of website in de gaten voor de
nieuwe datum.nieuwe datum.

Op naar het eerste potje hockey in de gemeenteOp naar het eerste potje hockey in de gemeente
Bunnik!Bunnik!

Claar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus,Claar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus,

Rogier Dollé, Ton v an HekezenRogier Dollé, Ton v an Hekezen

Belangrijke eventsBelangrijke events

Clinic (open training voor deClinic (open training voor de
jeugd)jeugd)
September 2012September 2012
Bunnik FairBunnik Fair
zat 2 Juni 2012zat 2 Juni 2012

Hockey toegelaten totHockey toegelaten tot
sportbeleid gemeentesportbeleid gemeente
BunnikBunnik

Donderdag 12 april heeft deDonderdag 12 april heeft de
gemeenteraad een motie overgemeenteraad een motie over
hockey aangenomen. Hiermee ishockey aangenomen. Hiermee is
hockey op de officiële lijst methockey op de officiële lijst met
sporten gekomen. Dat was eensporten gekomen. Dat was een
belangrijkste stap omdat we daarmeebelangrijkste stap omdat we daarmee
een  gesprekspartner zijn voor deeen  gesprekspartner zijn voor de
gemeente. Zie gemeente. Zie Het GroentjeHet Groentje  en  en DeDe
NieuwsbodeNieuwsbode  voor meer informatie. voor meer informatie.

Nieuwe aanmeldingen blijvenNieuwe aanmeldingen blijven
welkom: welkom: Stuur deze email doorStuur deze email door..
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Follow on TwitterFollow on Twitter Binnenkort...Binnenkort...

Derde nieuwsbriefDerde nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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