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Van de redactie:
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de
Hengelose handbalverenigingen Olympia en Donar.
Met deze week:
- Algemene ledenvergadering Olympia
- Plantjesmarkt HHV Donar
- Nieuwe bestuursleden overige commissies
- Jubilarissen en Leden van Verdienste
- Winnaars Donar-lotto
- Verjaardagen deze week

Algemene Ledenvergadering Olympia
8 juni is er de algemene ledenvergadering van
Olympias om19:00 uur in het clubhuis.

Nieuwe bestuursleden en overige commissies
Tijdens de ALV van Donar zijn Mario Vije en Mark
Commandeur afgetreden als voorzitter en lid van het
bestuur. Lennart Bosman volgt Mario op in zijn functie
als voorzitter.
Verder zijn toegetreden Thomas Scheij en Martijn
Wennink. Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes
en vooral veel plezier in hun toekomstige
samenstelling.
Thomas neemt de ledenadministratie van Anita Ensink
over en hij zal (een deel van) het secretariaat gaan
voeren.

Plantjesmarkt HHV Donar
Op zaterdag 13 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 rechtstreeks van de kweker
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 Donar. Om het gemakkelijk te
maken kun je ook de bijgaande bestellijst(zie bijlage
mail) vooraf inleveren. Dan staat je bestelling klaar!
Informeer ook je buren door de flyer op te hangen.
We zijn nog op zoek naar mensen om de stand te
bemensen. Meldt je aan bij Anita Ensink
(fam.ensink@home.nl). De bedoeling is dat iedereen
ca. 2 uurtjes staat.

Het overzicht van de commissies komt op de website
van HHV Donar.
Het verslag van de ALV wordt aan de leden
toegezonden via sportlink. Kijk even in je spam mocht
je dit niet in je inbox krijgen. Dan even aangeven dat
dit ‘correcte mail’ is.
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Jubilarissen en leden van Verdienste

Dick van den Berg, 60 jaar
lid

Femie Drenten, 50 jaar lid

Susan Drenth en Heleen ter Brugge waren 10 jaar lid.
Na al die jaren inzet voor de wekelijkse bingo hebben
de leden tijdens de ALV ingestemd om Nardie Pardoen,
Femie Drenten en Jetske Elhorst te benoemen als Lid
van Verdienste.
Allen van harte gefeliciteerd!

Winnaars Donar-lotto April
De winnaars van de Donar-lotto van april:
01-04 08 - Donar
08-04 06 - M. v.d. Bovenkamp
15-04 25 - Donar
22-04 21 - A. Hilberink
29-04 (1) 05 - F. Drenten
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Verjaardagen aankomende 2 weken
Lisanne Ekkel

2 mei

Senna Jansen

6 mei

Milou Hulshorst

9 mei

Astrid Vermeer-Elhorst

9 mei

Henk Drenth

10 mei

Chantal Oral

10 mei

Murat Türk

10 mei

Gerard Beld

11 mei

Jan Lamers

12 mei

Ruchi Zoelen

12 mei

Meike Brinke

14 mei

René Handel

14 mei

Linet Wal

14 mei

Merel Händel

15 mei

Emiel van Aken

16 mei

Aanvulling nieuwsbrief
Heb je leuke en/of interessante dingen over de wedstrijden,
trainingen of andere weetjes? Geef het door via
olympia1917@gmail.com

Facebook en twitter
Volg ons op Facebook Olympia,
Facebook Donar

Twitter Olympia &

