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

ingevuld door een ras-Olympiaan: Jaap Gruben!!! Jaap,
welkom en heel veel succes en plezier met de meiden.
Bovendien wordt de C1 op maandag van 18.00/19.00 uur
getraind door Mieke Post. Ook Mieke heel veel succes en
plezier!!

Programma weekend 3 & 4 oktober

De Technische Commissie Olympia

Van de redactie:

Na een lange periode van relatieve rust, gaat eindelijk
komend weekend de competitie weer van start. Hieronder
een overzicht van de eerste wedstrijden.
Senioren
Olympia DS1
Avanti W. DS1
BWO DS3
Donar HS1
Donar HS2

Kwiek DS2
Olympia DS2
Olympia DS3
EHC HS1
Cabezota HS1

03-10, 19.00
uur
03-10,
20.10
04-10, 12.10
03-10, 20.30
04-10, 14.55

uur
uur
uur
uur

Jeugd
Olympia DA1
Langeveen DC1
Olympia DC3
Olympia D1
Borhave D3
Olympia D3
Olympia F1
Olympia F2

Stevo DA2
Olympia DC1
D.S.V.D. DC2
Avanti W. D1
Olympia D2
Stevo D2
D.S.V.D. F1
D.S.V.D. F2

04-10, 13.45
04-10, 11.50
04-10, 11.10
03-10, 17.45
04-10, 09.00
04-10, 10.20
03-10, 17.00
03-10, 17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur

Herhaalde oproep opening nieuwe kantine
Zaterdag 3 oktober a.s. wordt, na afloop van de
wedstrijden in de Veldwijkhal, de opgeknapte kantine in
het clubhuis aan de Pruisische Veldweg officieel geopend.
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om hier samen
met ons een gezellige borrel op te drinken.
Groeten en hopelijk tot dan,
“De kantine-commissie"
Coen en Jeroen

Oproep jeugdteams: kom zaterdag 3 oktober
Hierbij een oproep aan alle jeugdteams om zaterdag a.s.
onze dames en de heren van Donar aan te moedigen bij de
seizoenopening. Onze F-jeugd zal samen met onze dames
oplopen. Het zou fantastisch zijn als jullie daarbij allemaal
zorgen voor een lekker ouderwetse volle hal!!
Hopelijk tot zaterdag!!
Activiteitencommissie Olympia

Verjaardagen komende week
Foto's, foto's, foto's, oproep van de webmaster
voor alle teams!!
Een nieuw seizoen, nieuwe teams, nieuwe foto’s
De teamindeling is zoveel mogelijk bijgewerkt, deze week
zullen de tenues worden verdeeld, voor een aantal teams
zijn nieuwe shirts in bestelling :-).
Het zou fijn zijn dat, wanneer jullie met je team compleet
zijn, jullie een teamfoto maken. Verzoek om deze foto te
mailen naar olympiahengelo@gmail.com onder vermelding
van teamnaam, zodat ik de teams met een foto up 2 date
kan maken op de website. Alvast dank voor jullie
medewerking!!
PS. Foto’s van activiteiten, gebeurtenissen mogen
natuurlijk altijd gemaild worden voor op onze website
en/of nieuwsbrief
Groetjes Florieke

Update trainers zoektocht
Wij zoeken voor de woensdag nog een enthousiaste trainer
voor de C1. Deze meiden trainen in Veldwijk van 18.00 tot
19.00 uur. Ze zijn ontzettend gemotiveerd en geven 100%
inzet tijdens de training. Wie gaat deze uitdaging aan?!
Aanmelden kan via: miekepost1973@hotmail.com of bel
naar: 06 42105160.
Daarnaast waren wij nog op zoek naar een jeugdtrainer
voor de D2/D3. Die functie is gelukkig voorzien en wordt

Wanda Berghuis-Horselenberg
André Gruben
Tessa Egbertsen
Johan Stubbe
Edo Vije

30 september
30 september
1 oktober
1 oktober
4 oktober

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

Facebook en twitter
Volg ons op Facebook Olympia, Twitter Olympia &
Facebook Donar

