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Beste leden,
Soms zijn gebeurtenissen onbegrijpelijk als daar geen uitleg bij wordt gegeven. Ondanks dat
staatssecretaris vd Burg heeft aangekondigd dat hij een nog grotere stroom vluchtelingen verwacht dan
de eerder genoemde 50.000 en daarvoor extra opvangplekken zoekt, kregen wij afgelopen vrijdag het
bericht dat de opvanglocatie v. Hogendorp per maandag  21 maart is opgeheven, 
Was eerst de verwachting dat deze situatie tot aan de zomer en eventueel nog later gehandhaafd zou
blijven, nu blijkt het slechts twee weken te hebben geduurd. Een wat vreemd ping-pong beleid.

Voor ons betekent dit evenwel dat we gelukkig vanaf maandag weer kunnen teruggaan naar het
oorspronkelijke trainings- en wedstrijdpatroon. Alle extra ingehuurde uren en locaties worden ongedaan
gemaakt.

https://sportingwest.us19.list-manage.com/track/click?u=88aacc8ea8d7c29a99e1542c1&id=1a4f76c3bb&e=6c33fc17a6


gemaakt.
Jammer voor al het werk dat al verricht was om her en der onze wedstrijden en trainingen te kunnen
voortzetten, maar wel fijn dat we uiteindelijk weer in onze thuishal terecht kunnen.
 

Beste allemaal

Op woensdag 23 maart 2022 is er weer een open training van 17.30 tot 18.30 uur op ons veld. Voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Je kunt dan kennismaken met korfbal en Sporting West

Geen Kangoeroe en Kleuter uur en oefenuur op zaterdag 26 maart 

Het volgende Kangoeroe/Kleuter uur is zaterdag 9 april 2022. Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is het
Kangoeroe/Kleuteruur. Het Kleuter/Kangoeroe uur is van 10 tot 11 uur. Het oefenuur is op ons veld in het
Westerpark.
Tijdens het Kleuter/Kangoeroe uur worden er spelletjes gedaan met een knipoog naar Korfbal.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er een oefen/kennismakingsuurtje. Kinderen kunnen dan meedoen en
kijken of ze korfballen bij Sporting West/Bonarius.com leuk vinden. Ook dit uur is van 10 tot 11 uur op ons
veld in het Westerpark.

 

Hoi Allemaal,
Het JAC heeft weer twee mooie activiteiten in voorbereiding. Op zondag 27 maart op ons eigen veld.
Zet de datum met rood potlood in je agenda.

En nog mooier, ook de inschrijving voor het Pinksterkamp staat open.
Door Corona konden we het twee jaar lang niet organiseren, maar nu gaat het zeker door. Via de website
kun je je weer inschrijven. Klik daarvoor op deze link
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Sporting Westers, we hebben gewoon nog een leuke mededeling!! Op zaterdag 9 april is er weer een
open dag bij Sporting West in het Westerpark, mét springkussen!!! Hopelijk zien we jullie dan ook weer
allemaal op ons mooie veld!



Hoi Allemaal,
Het Sporting West/Bonarius.com senioren weekend gaat door!!!!!
De voorbereidingen zijn in volle gang en het huis is vastgelegd. Omdat het 3 jaar terug zo goed bevallen
is, gaan we op 8, 9 en 10 juli wederom naar Het Rode Valkennest in Vierhouten. De kosten zijn 75 euro
pp voor verblijf, activiteiten, eten en drinken.
De inschrijving via de website is geopend. Klik hier voor de link.  Wees er snel bij: want vol=vol!!
En na het daverende succes van 3 jaar terug, kan het zo maar hard gaan..

Via deze links ben je snel ergens op de website.
Commissies
Programma
Rangen en Standen

Scheidsrechters
Kantinediensten
Trainingsschema
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