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Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Pubquiz succes!!
- Plantjesmarkt Donar
- Beachtraining
- Verjaardagen komende weken

De Pubquiz liep redelijk gelijk op tussen een aantal teams
en daardoor was de strijd vol aan de gang. Het werd een
spannende eindstrijd met als winnaar team Ti Thu. De
jongens hebben een heerlijke taart gekregen. Namens de
organisatie willen wij iedereen bedanken voor de gezellige
avond, en wie weet is het voor herhaling vatbaar!!
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De Activiteitencommissie.
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Plantjesmarkt HHV Donar

Pubquiz succesvol!!
Hoi allemaal,
Na een aantal weken voorbereiding was het vrijdag 22 april
eindelijk zover: de Pubquiz!! Rond 20.00 uur stroomden de
eerste mensen binnen en om 20.30 konden we dan
beginnen. We hadden een volle bak, wat erg gezellig was.

Op zaterdag 7 mei a.s., de dag voor Moederdag,
organiseert de HHV Donar een plantjesmarkt. Het plein
naast de winkels aan de Laan Hart van Zuid staat vol met
mooie planten voor in de tuin en/of in de bloembakken.
Vrijwilligers staan hier van 09.00 tot 16.00 uur voor je
klaar.
Kom langs: verwen je (schoon-)moeder en/of oma op
Moederdag én steun HHV Donar. Om het gemakkelijk te
maken kun je ook de bestellijst, die je samen met deze
nieuwsbrief hebt ontvangen, vooraf inleveren. Dan staat je
bestelling klaar!
Informeer ook je buren door de meegestuurde, fleurige
flyer op te hangen.

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

volle bak
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Verjaardagen komende weken
Lisanne Ekkel
Janouk Slaa
Senna Jansen
Milou Hulshorst
Astrid Vermeer-Elhorst
Henk Drenth
Chantal Oral
Murat Türk

2 mei
4 mei
6 mei
9 mei
9 mei
10 mei
10 mei
10 mei

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

Beachtraining

