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Van de redactie:

Denken jullie aan de pubquiz?

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Olympia en Laurens Beld uit elkaar
- Giacomo Sciortino naar BWO
- Pubquiz vrijdag 22 april
- Verjaardagen komende week

Uitslagen
Senioren

Jeugd

Programma
Senioren

Jeugd

Olympia en trainer Laurens Beld uit elkaar
In onderling overleg hebben Olympia en hoofdtrainer
Laurens Beld besloten om na het huidige seizoen afscheid
van elkaar te nemen.
Vanuit zowel Laurens als vanuit de dames selectiegroep is
er niet voldoende draagvlak om met elkaar door te gaan.
Wij danken Laurens voor al zijn inzet, ingebrachte
handbalkennis en prestaties welke hij ons de afgelopen 2
seizoenen heeft gegeven.

Hoi allemaal,
Wij zijn druk met de laatste voorbereidingen voor de
pubquiz. Nog even een paar belangrijker weetjes op een
rijtje:
• Er wordt gewerkt in teams (maximaal 5 personen
en het liefst in gemixte teams),
• Drankjes zijn voor eigen rekening en voor de hapjes
wordt gezorgd,
• Inloop vanaf 20.00 uur. Om 20.30 uur beginnen we
met de pubquiz.
• Locatie: ons gezamenlijk clubhuis aan de
Pruissische Veldweg, naast de luchthal
Wij hebben er heel veel zin in en zien jullie hopelijk
allemaal 22 april!!
De activiteitencommissie

Verjaardagen komende week

Het bestuur

Giacomo Sciortino naar BWO
Ook de heren van Donar gaan op zoek naar een nieuwe
trainer / coach. Giacomo Sciortino heeft onlangs bekend
gemaakt over te stappen naar de dames selectie van BWO.
Zodra de opvolging bekend is, brengen we jullie op de
hoogte.

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

Diane Rolefes-Elhorst
Pipij Wolfs
Naomi Kuiper

26 april
26 april
27 april

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

