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Van de redactie:

We gaan weer beginnen

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave
van de Hengelose handbalverenigingen Olympia
en Donar.
Met deze week:
- Programma eerste speelweekend
- We gaan weer beginnen
- Nieuwe Redactie Nieuwsbrief
- Grote Clubactie

De start van de nieuwe zaal competitie staat
weer voor de deur.

Uitslagen
Senioren
Jeugd

Programma
Senioren
Donar HS1

DEF-Fire/Aristos HS2

01-10, 20:30

DHV DS1

Olympia DS2

Avanti-Wilskracht DS3

Olympia DS3

BWO DS1
Donar HS2

Olympia DS1

01-10, 20:30
01–10, 20:00
02-10, 14:15
02-10, 13:30

Jeugd
Lutte DC1
Olympia DB2
Combinatie ’64 F1
Olympia E2

Olympia E1
Olympia D1
Borhave/Olympia A1

AAC 1899 HC1
Avanti–WilskrachtDC1

UGHV HS2

Olympia DC1
Zenderen vooruit DB1
Olympia F1
Langeveen E1
Stormvogels E1
Combinatie ’64 D1
AAC/Swift Arnhem
Olympia/Stormvogels
Olympia DC2

01-10,
01-10,
02-10,
02-10,
02-10,
02-10,
02-10,
02-10,
02-10,

18:00
19:00
09:00
09:30
10:25
11:30
11:35
11:45
12:30

Met 14 teams gaan we dit seizoen de competitie
in, 3 dames teams en 11 jeugdteams waaronder
2 combinatieteams. De meisjes A vormt een
combinatie team met Borhave en de jongens C
met Stormvogels. De trainers hebben hun
uiterste best gedaan iedereen weer zo goed
mogelijk voor te bereiden en de coaches zijn
bijgepraat over nieuwe en gewijzigde regels,
veranderende speelstijlen en overige randzaken.
Voor de meeste teams begint aanstaand
weekend weer de competitie, dames I speelt
zondag gelijk een derby tegen plaatsgenoot en
promovendus BWO om 14.15 uur in Deurningen
en de jongens C spelen voor het eerst als
compleet jongens team in het district NoordOost in Arnhem tegen AES. Het programma van
het eerste weekend vindt u hieronder.
Wij wensen iedereen een leuk, sportief en
resultaat rijk handbalseizoen. Succes allemaal!!!
Het Bestuur

Nieuwe redactie Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief hebben we Elke de Wal
bereid gevonden de redactie van de nieuwsbrief
op zich te nemen. Elke speelt in Dames 3 en is al
jaren een actieve Olympiaan. Om een
interessante en leuke nieuwsbrief te kunnen
maken heeft Elke input van jullie nodig.
Wij vragen dan ook iedereen om leuke en
interessante dingen over de wedstrijden,
trainingen of andere weetjes door te geven aan
Elke via olympia1917@gmail.com

Website
Ook de website blijft, net als de nieuwsbrief, een
belangrijk communicatiemiddel. Vooral
bezoekers van buiten de vereniging ervaren de
website als informatief en een plek waar de
vereniging zich profileert. Wij willen alle coaches
vragen bij de eerste wedstrijd een teamfoto te
maken en een klein stukje te (laten) schrijven
over het team en dit aan te leveren voor de
website. Ook andere berichten en interessante
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weetjes die een leuk en positief beeld scheppen
van Olympia zijn natuurlijk welkom. Zo kunnen
we aan bezoekers van de website laten zien dat
we een met z’n allen hard werken aan deze
geweldige club en ze uitnodigen eens te komen
kijken en lid te worden.
De teamfoto’s, teambeschrijvingen en overige
input
kan
gestuurd
worden
naar
olympiahengelo@gmail.com

Grote Clubactie
Zaterdag 1 oktober start de Grote Clubactie
weer, de actie waarbij we weer veel geld kunnen
ophalen voor onze clubkas.
Het geld dat we dit jaar ophalen met de Grote
Clubactie is voor jullie (de jeugd) bestemd! Dus
voor een leuke activiteit, maar ook voor nieuwe
materialen zoals ballen en ander spelmateriaal.
Deze en volgende week zullen de lotenboekjes
worden verdeeld met daarbij een brief waarin
de uitleg staat. Er mag vanaf zaterdag
1 oktober tot en met 31 oktober verkocht
worden. Je mag de loten verkopen aan wie je
maar wilt, te beginnen bij je familie, vrienden,
buren, enz. Wij vragen jullie om voor de club
zoveel mogelijk loten te verkopen. Probeer
allemaal in ieder geval 5 loten te verkopen maar
hoe meer hoe beter.
Voor 1 november willen we graag alle boekjes
terug hebben. Deze kunnen worden ingeleverd
bij je coach!

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

