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Inleveren kopij uiterlijk 31 augustus 

  
 
 
 

Clubhuis / Petanquedrome 
 
Clubhuisbeheerder 
Schoonmaak- & kantinediensten 

Ruysdaelstraat 2 
7556 WT Hengelo 
Marjolein Steendberg  
Helen Kelder 

074-2423262 
clubhuis@hkchengelo.nl 
074-3490853 
06-11604209 

Sleuteladres veld Herwert v. Laar en Marjolein Steenberg 074-3490853    Jozef Israelstraat 10 
Clubhuis  
 
Onderhoud 
 

vacature 
 
Ben Santen 

 
clubhuiscommissie@hkchengelo.nl 
06-40294387 

Bondszaken Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

074-8500725/06 10964438 
wedstrijdsecretariaat@hkchengelo.nl  
Saskiajongsma@home.nl  

Ledenadministratie Martin Nijhuis 
Past. Brandsmastraat 10 
7481 BP Haaksbergen 

053-5725827 
ledenadmin@hkchengelo.nl 
 

Vrijwilliger zaken Sylvia Nijland 06 270565504  vrijwilligers@hkchengelo.nl 

Scheidsrechters-coördinator Henry Dwars: (Bond en Senioren) 
Sandra de Graaf: (Jeugd) 

06 11860685  scheidsrechter@hkchengelo.nl 
06 12842939  scheidsrechter@hkchengelo.nl 

Wedstrijdsecretariaat Korfbal Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

0748500725/0610964438 
wedstrijdsecretariaat@hkchengelo.nl 
 

Wedstrijdsecretariaat Boulers Jan Weidgraaf 074-2423633 
janweidgraaf@kpnmail.nl  

Opvang nieuwe leden Marco en Saskia Jongsma 
Gerrit Peuscherstraat 171  
7558 BD Hengelo 

074-8500725/06-10964438 

Kopij inleveren Korfbal Jan Witvoet 
Breemarsweg 550  7555 KH Hengelo 

074-2436490 
redactie@hkchengelo.nl 

Kopij Boules Journaal 
Beheerder webpagina’s JdB 
 

Alison Morgan 
Enschedesestraat 105 
7551 EK Hengelo 

074-2594407 
info@alison-morgan.nl 
 

 

HKC Webmaster Peter Fennema webmaster@hkchengelo.nl 

HKC Website  www.hkchengelo.nl 

Contributie: 
65+ geniet 10 % korting 
 

HKC bankrekeningen 
SNS bank:  
IBAN NL89 SNSB 0915 9668 40 
RABO bank 
IBAN NL78 RABO 0106 3848 56 

Senioren    
Junioren (A)              
Jeugd (B,C,D,E)/G korfbal 
Welpen (F)          
Kangoeroeklub           
Niet Spelend    
Jeu de Boules       

 € 22,50 p/m 
 € 16,50 p/m 
 € 14,00 p/m 
 €   7,70 p/m 
 €   5,00 p/m 
 €   6,50 p/m 
 €   6,50 p/m 

Donateur 
Zonder clubblad € 20,00 p/j 
 

verenigingsjaar 01-07/30-06, 
beëindigen kan per 30-06 

 

 
 
 
VOORZITTER 
Henry Dwars 
Gotenburgstraat 22 
7559 JK Hengelo 
Tel: 074-2780142 
voorzitter@hkchengelo.nl 

 
 
 
PENNINGMEESTER 
Sabine Nieland 
Pasteurstraat 51 
7555 ND Hengelo 
Tel: 074-8526814 
penningmeester@hkchengelo.nl 

 
 
 
SECRETARESSE en postadres 
Leonie Zeckendorf 
Leefmastraat 26-20 
7556 JG Hengelo 
Tel: 06 40180153 
secretaris@hkchengelo.nl 
 

KORFBAL 
Helen Kelder 
Tel: 06 11604209 
ktz@hkchengelo.nl 

JEU DE BOULES 
Vacature 
Waarn. R Marbus en J Weidgraaf 
jeudeboules@hkchengelo.nl 

 Exploitatie 
Mark Heijt 
Tel: 06 15361673 
exploitatie@hkchengelo.nl 

Hengelosche Korfbalclub 
´H.K.C.` 

Méér dan korfbal en jeu de boules alleen!  
Opgericht 4 mei 1913  Koninklijk goedgekeurd op 20 december 1961 
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Beste HKC-er, 
 
Maandelijks (een selectie) van de nieuwsberichten zoals die vermeldt staan op onze 
website, actuele mededelingen en verdere informatie vanuit het bestuur. 
 

 
SEIZOEN IS TEN EINDE 
Zoals eerder aangekondigd stond afgelopen weekend in het teken van afscheid. 
Afscheid hoeft niet te betekenen voor altijd. Binnen een vereniging schuift er 
vaak wat. Sommige nemen zelfs al afscheid voor de zoveelste keer, want ze 
kunnen het gewoon niet los laten maar dan is de tijd nu echt daar...Een afscheid 
kent vele invullingen, sommige zijn zichtbaar voor de hele vereniging andere 
weer niet. Ik ga niet alle namen noemen dat lukt niet en de kans dat er mensen vergeten worden is dan 
groot. Ik pluk er 3 uit, dit betreft een speler en 2 coaches.  
Dit weekend nam Kim afscheid, onze jarenlange aanvoerster en stabiele altijd aanwezige dame. Na 15 
jaar is het genoeg en gaat ze in het 3e spelen en zal het vlaggenschip vanaf het terras met een een wijntje 
in de hand een warm hart toedragen. Kim bedankt voor je jarenlange inzet. Hugo onze hoofdtrainer, 2 jaar 
heeft hij dat zooitje ongeregeld onder zijn hoede gehad. Naar de 2e klasse promoveren en helaas nu weer 
degraderen. Maar in de zaal blijven we erin. Hugo ook jij bedankt voor je inzet, succes met wat je gaat 
doen. Dan onze Ineke, jarenlang was zij elke week meerdere avonden/ dagen op het veld of in de zaal. 
Vele teams onder haar hoede gehad. De laatste jaren op de A1. Een lach en een traan, zon en 
regen...soms hagel en bliksem, maar altijd stond ze er weer. Maar ook voor Ineke is het genoeg en gaat 
ze genieten van haar vrije tijd en mogen anderen het stokje overnemen.. 

Bedankt ALLEN ( iedereen die wat anders gaat doen dan anders😉)...en we zien elkaar zeker weer! 

GESLAAGDE FAMILIEDAG 
En als laatste activiteit van het seizoen was er op 30 juni de HKC Familiedag. Goed georganiseerd en met 
veel zon en plezier! Daar gaat het om. Organisatie, schutters en publiek: bedankt voor de aanwezigheid! 

ALLEN HARTELIJK DANK VOOR DATGENE JE AFGELOPEN SEIZOEN VOOR HKC GEDAAN HEBT. VAN 
HET MEERIJDEN MET EEN TEAM, TOT HET OPHALEN VAN OUDPAPIER OF COMMISSIEWERK…HKC IS 
TROTS OP JULLIE.  RUST LEKKER UIT IN DE VAKANTIE EN ERGENS IN AUGUSTUS WEER GEZOND 
TERUG! 
 
SAVE THE DATE 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is woensdag 25 september as. om 20.00 uur.  

 

TOT SLOT 
Als laatste wil ik jullie graag aanmoedigen om berichten, nieuwsfeitjes, mededelingen zoveel mogelijk 
door te geven aan webmaster@hkchengelo.nl zodat dit op de website www.hkchengelo.nl geplaatst 
kan worden en gedeeld kan worden! 

Namens het bestuur 
Henry Dwars 
voorzitter@hkchengelo.nl 
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Juli 2019                                                                      www.hkchengelo.nl 
 

De HKCer samen met het Boules Journaal verschijnt op de eerste maandag van de maand 
 
Kopij s.v.p. uiterlijk drie dagen voor de publicatiedatum naar Alison Morgan. 
JdB speel- en oefendagen op het HKC Sportterrein: zondag 10.30-12.00 uur en dinsdag 13.30 - 15.00 uur.  
In het zomerseizoen ook op donderdagavond (vanaf 9-05-2019) een extra oefenavond: 19.00 - 20.30 uur. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

UITNODIGING 

  
De E.H.P.C – Timmersweide 

nodigt u uit voor een gezellig internationaal 

ZOMERTOERNOOI VOOR DOUBLETTES 

Op zondag 21 juli 2019 
 

Aanvang: 10.30 uur.  Aanwezig vanaf 10.00 uur 
Locatie: Paviljoen ”De Ontmoeting” 
Prins Bernhardplantsoen 1, 7551JJ Hengelo 
Licentie: Niet verplicht  
Kosten: €5 per persoon incl koffie of thee 
Systeem: doublette 4 partijen 
Aantal deelnemers: 50 doublettes (vol = vol) 
Prijzen in natura 
Inschrijving t/m 25 juli via de lijst op het prikbord (clubhuis HKC) 
 
Privacyverklaring: door inschrijving gaat u akkoord met publicatie van foto’s en namen in de media. 

 
Correspondentieadres: 
Peter van de Voort 
Email: pwmvoort@kpnmail.nl 
Tel: 074-2503301 
EERSTE HENGELOSE PETANQUE CLUB 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ERRATUM  

In een mededeling in het clubblad van juni werd de datum van het Zomertoernooi voor Doublettes als 14 juli aangegeven. 
Dit was fout. De correcte datum is 21 juli zoals op de uitnodiging boven is vermeld.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

LEDEN NIEUWS 

 

Verjaardagen 

JULI Eerste verjaardagen in AUGUSTUS 

10-07-1946 : Jan D 02-08-1935 :  Diny H 

23-07-1953 :   Marianne K 

30-07-1937 : Trees T 

http://www.hkchengelo.nl/
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