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Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.

Dames 1 in voorbereiding
In de komende periode speelt dames 1 ter voorbereiding
verschillende oefenwedstrijden. Jullie zijn natuurlijk van
harte welkom om hen daarbij te ondersteunen. Hieronder
vind je een overzicht:
Zon 13/9 12.00 uur
Zon 13/9 14.40 uur
Don 17/9 20.15 uur
Zat 19/9 19.30 uur
Don 24/9 20.30 uur
Zat 26/9 19.30 uur

Olympia
Olympia
Zenderen V.
Olympia
Olympia
Olympia

Nog niet bekend
B.D.C.
Olympia
Nieuwegein
D.S.V.D. A1
L.H.C.

De thuiswedstrijden worden in principe in S.C.H.
(Veldwijk). De wedstrijd tegen Zenderen Vooruit wordt in
Borne gespeeld.

Heren Donar ook in actie
Komend weekend komen beide herenteams van Donar ook
in actie. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen spelen ze
in toernooi-vorm onderstaande wedstrijden in sporthal
Kermisland te Arnhem:

Wat neem je, uiteraard naast een goed humeur, mee?
- Regenkleding en 1 grote grijze vuilniszak (voor
eventuele natte kleding/laarzen)
- Eventuele medicijnen/allergie pillen
- Bij “de Langenberg” is verplicht; hoeslaken –
kussensloop en slaapzak (niet vergeten)
- Zelf handdoek en toiletartikelen meenemen
(badslippers voor onder de douche)
- Sportschoenen en laarzen
- Sportkleding voor buiten
- Zorg voor voldoende reservekleding (warm) en dat
de kleding tegen een stootje/scheurtje moet
kunnen; dus GEEN nette, dure kleding.
- Zaklamp (eventueel reserve batterij)/ping pong
bedje en balletje
- Voor de teams D-E en F is met de Bonte Avond
thema ”GLITTER en GLAMOUR” dus graag glitter en
glamour kleding meenemen.
- Teams E1 en E2 een badhanddoek + zwemkleding
meenemen
- Teams D-C-B en A extra setje droge kleding +
schoenen i.v.m. kano varen
- Elk kind een THEEDOEK meenemen!!!
Wat neem je niet mee?
- Sterke dranken
- Je hoeft geen geld mee te nemen!

Informatie handbal-jeugdkamp

Bereikbaarheid tijdens deze dagen:
Antoinette Markink
06-13877361
Karen Meijer
06-30524226
Ellen Harbers
06-40937579
Sandra Visschedijk
06-28099536
Mieke Post
06-42105160
Nancy van Keimpema
06-11006700

Over een kleine 2 weken is het al zover, dan gaan we
gezellig op handbalkamp. Het is de bedoeling dat ieder op
eigen gelegenheid naar De Langenberg in Rijssen gaat.

Dus deze telefoonnummers kun je thuis achterlaten voor
noodgevallen.

Zon 13/9 13.00 uur
Zon 13/9 15.00 uur
Zon 13/9 16.00 uur

Donar
Donar
Donar

Duiven
Swift Helmond
UDI

Routebeschrijving vanaf Hengelo/Enschede:
Vanaf de snelweg (A1) neemt u de afslag 28 (Enter, Goor,
Rijssen) en gaat u rechts richting Rijssen. Na zo'n 500
meter neemt u afslag Enter. Aan het eind gaat u links
richting Rijssen en na dan 70 meter linksaf. Deze weg
(sprekend lijkend op een fietspad) volgt u zo'n anderhalve
kilometer en dan vindt u aan uw linkerkant "De
Langenberg". (Tip: aan het einde van afslag Enter rijdt u
recht op een bordje af waar “de Langenberg” op staat,
deze kunt u volgen.)
Iedereen is vrijdagmiddag vanaf 17.15 uur van harte
welkom en dan kunnen de ouders en kinderen rustig even
de locatie bekijken onder het genot van een kop koffie of
thee. Zondag omstreeks 15.00 uur kunnen de vermoeide
kinderen weer worden opgehaald.
Alles in overleg is mogelijk en daarom willen we graag
weten welke kinderen later komen of pas zaterdags of
kinderen die niet durven blijven slapen, zou u dit kunnen
door mailen naar fam.markink@home.nl of bellen naar
Antoinette Markink 06-13877361, dan wordt daar notitie
van gemaakt.

Groeten Karen, Ellen, Sandra, Mieke, Nancy & Antoinette.

Verjaardagen komende week
Sanne Hefti

10 september

Robin Zuidersma

11 september

Suzanne Bosch

12 september

Fleur Meijer

12 september

Hennie van der Duin

14 september

Aniek Franken Volmerink

14 september

Jessa Slaa

14 september

Wim Jansen

15 september

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst!!!

