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Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Familiedag Donar/Olympia
- Sportmarkt Zuid
- Zaalindeling 2016/2017
- Verjaardagen

Uitslagen

gespeeld. De samenwerking binnen de teams verliep erg
goed, dit was prachtig om te zien!! Daarnaast werd er door
de jeugd veel gescoord door middel van een koprol zodat
het doelpunt twee punten waard werd! Gelukkig zat ook
het weer mee en werd het een mooie middag, met als
gedeelde winnaars team 1&4 (zie foto).
Van sporten krijg je honger dus toen de finale afgelopen
was stond de BBQ al klaar! Er was voor elk wat wils en
iedereen deed zich tegoed aan het lekkers. Naderhand ging
iedereen moe en voldaan naar huis.
Deze eerste keer waren er niet zo veel aanmelding als
gehoopt. Degene die er wel waren, waren heel enthousiast.
Volgend jaar rekenen we op een grotere groep deelnemers!
Als organisatie hebben wij in ieder geval genoten en willen
we iedereen bedanken voor hun sportieve inzet!

Senioren
Jeugd

De activiteitencommissie

Programma
Senioren voorbereiding
Olympia Dames 1
Datum

Locatie

Zaterdag 10-sept

Arnhem

18:40 - 19:10

AES

Olympia

19:20 - 19:50

Olympia

LimMid

20:40 - 21:10

Olympia

AES

21:20 – 21:50

LimMid

Olympia

Zaterdag 11-sept

Wesepe

13:15 – 14:15

Olympia

SC Wesepe 1

14:30 – 15:30

V&S 1
Donderdag 14-sept

Olympia
Heeten

Heeten

Olympia

Zaterdag 17-sept

Veldwijk

Olympia

TVO

Zondag 25-sept

Westerhaar

Stevo

Olympia

Vrijdag 30-sept

Veldwijk

Olympia

Kwiek 2

19:30 – 21:00
19:30 – 21:00
Aanvang 15:15
19:00 – 20:30

Jeugd

Familiedag Donar/Olympia
Afgelopen zondag was het dan zover: de familiedag
Olympia - Donar 2016. Het doel is om op deze manier de
beide verenigingen dichter bij elkaar te brengen en in een
ontspannen sfeer met elkaar om te gaan. Ook willen we
niet leden graag kennis laten maken met handbal. Het zou
mooi zijn dat zij zo enthousiast worden, dat ze besluiten
om lid te worden.
Na een kop koffie of thee in het clubhuis werd het tijd voor
een sportieve activiteit, namelijk beachhandbal. In
gemixte teams van jong en oud werden er vier wedstrijdjes

De handbalfamilie in actie
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En dan lekker eten!

Sportmarkt Zuid, dinsdag 6 september 2016.

Ook aan de kleintjes denken

De winnaars!!!

In een stralende zon met een zeer aangename temperatuur
hebben wij (Donar & Olympia) weer deelgenomen aan de
Sportmarkt Zuid in het FBK stadion. Voor de mensen die
niet op de hoogte zijn van de inhoud hiervan het volgende,
de sportmarkt wordt georganiseerd door HengeloSport en
is bedoeld om scholieren van de basisschool groep 7 (8)
kennis te laten maken met een aantal verschillende
sporten. En natuurlijk kunnen wij deze geboden kans niet
voorbij laten gaan om onze verenigingen en natuurlijk ook
het handbal hierbij te profileren.
Doordat wij aanvankelijk niet in staat waren mensen te
mobiliseren om hierbij de "kar te trekken" heeft
HengeloSport ons hiermee geholpen. Onze dank daarvoor.
Op de valreep hebben Fleur en Manon zich gemeld om aan
dit evenement deel te nemen. Ook net van vakantie terug
onze "good old" Wim Hagels was genegen hier zijn steentje
aan bij te dragen. Johan had nog net de mogelijkheid een
presentatie folder in elkaar te draaien. (klasse werk Johan)
In de ochtend is er snel even overleg geweest hoe en wat te
doen en .... er kwam een leuk trainingsschema uit waar
iedereen zich in kon vinden. Met grote enthousiasme
werden de groepen leerlingen ontvangen. Al snel bleek dat
er in behendigheid van de leerlingen grote verschillen zaten
maar dat mocht de pret niet drukken. De schema's werden
"stand te pee" aangepast. Hier en daar werden op verzoek
wat folder uitgedeeld en er was voldoende interesse voor
het handballen. De begeleidende docenten waren zeer
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goed te spreken over de manier waarop de groepen werden
aangestuurd. Fleur, Manon, Wim en natuurlijk onze
begeleidster van HengeloSport (Daphne van DSVD)
geweldig bedankt voor jullie inzet en bijdrage aan dit
evenement. Jullie hebben duidelijk het Handbal weer een
"Boost" gegeven. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer van de
partij kunnen en willen zijn en dat er dan ook andere
mensen zijn jullie kunnen helpen.
Rest mij, HengeloSport en met name Raymond te bedanken
voor de medewerking en dat zij ons in staat hebben gesteld
met succes aan dit evenement deel te kunnen nemen.

Indeling zaalseizoen 2016/2017
Hieronder het overzicht van de zaaluren indeling seizoen
2016/2017.
Dagen Hal
ma
OSG
ma
OSG

Tijd
17.00-18.00
18.00-19.00

Team
B2 - C2
A1 combi - B1

di
di

Veldwijk
Veldwijk

17.30-18.30
18.30-19.30

di

Veldwijk

19.00-20.30

di

Veldwijk

20.00-21.30

D1- D1
C1
Dames 1 / selectieKeepsters selectie
Dames 2/3 en
recreatief

woe
woe

16.30-17.30
17.30-18.30

E1- E2
B2 – C2

woe
woe

Slangenbeek
Slangenbeek
De Els
Haaksberge)
Veldwijk

18.00-19.00
19.00-20.00

Jongens C
Heren Donar

do

Veldwijk

20.30-22.00

Dames 1 en
aanvulling Dames 2

vrij

Veldwijk

17.00-18.00

vrij

Veldwijk

18.00-19.00

vrij
vrij
vrij

Veldwijk
OSG
Veldwijk

19.00-20.30
17.30-18.30
20.30-22.00

D1- D2 - keepsters
Jeugd
B1- C1 en combi
jongens
Dames selectie
en Dames 2/3
E1 -E2 - F1
Heren Donar

Verjaardagen maand september
Esther Boks-Poort
Denise Bornebroek
Dominique Ruyter
Sanne Hefti
Robin Zuidersma
Suzanne Bosch
Fleur Meijer
Hennie van der Duin
Aniek Franken Volmerink
Jessa Slaa
Wim Jansen
Femke van het Bolscher
Joep Teesink
Henk Versteeg
Leon de Wal
Bert Gruben
Florieke Marsman
Tess Bloemendaal
Emma Schothuis
Gerrit Berkhoff
Wanda BerghuisHorselenberg
André Gruben

6 september
6 september
8 september
10 september
11 september
12 september
12 september
14 september
14 september
14 september
15 september
16 september
20 september
20 september
20 september
23 september
26 september
27 september
28 september
29 september
30 september
30 september

Allen (nog) van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
gewenst!!!

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

