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Inleveren kopij uiterlijk 5 oktober 

  
 
 
 

Clubhuis / Petanquedrome 
 
Clubhuisbeheerder 
Schoonmaak- & kantinediensten 

Ruysdaelstraat 2 
7556 WT Hengelo 
Marjolein Steenberg 
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 
Kangoeroeklup     
niet spelend lid     
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 
Met clubblad       € 40,00 p/j 
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. 
 
 
De vakantie zit er weer op en het nieuwe korfbalseizoen staat voor de deur. Dat 
betekent ook weer dat er een beroep gedaan wordt op de inzet van vele HKC-ers om 
alles rondom  trainingen en wedstrijden geregeld te krijgen. Van het 
wedstrijdsecretariaat tot het schoon maken van de kleedkamers en netjes houden 
van de jeu-de-boulesbanen. Bij deze dan ook de oproep aan een ieder die 
verbonden is aan HKC om hier zijn of haar steen(tje) aan bij te dragen. Komende 
weken wordt het weer gezellig druk op en om het veld op de trainingsavonden en wedstrijd dagen. Geweldig om 
te zien. Laten we er met ons allen dan met elkaar voor zorgen dat het gezellig en netjes blijft! Ruim je eigen 
rommel op, neem je stoel weer mee terug als je deze hebt meegenomen naar het veld, zorg dat de Jeu de 
Boules banen netjes achterblijven, laat de kleedkamers schoon achter, etc. etc. allemaal (kleine) dingen 
waarvan we wellicht niet bewust van zijn, maar wel frustrerend is voor degene die aan het eind van de dag of 
avond alles kan opruimen. Neem je verantwoordelijkheid en laten we er met ons alleen weer een geweldig 
seizoen van maken  Daar hebben we echt iedereen bij nodig. Vele handen maken licht werk!! 
Veel sportiviteit en respect bij de komende korfbal- en Jeu de Bouleswedstrijden! En vergeet onze 
adverteerders en sponsoren niet. Zij zijn ons van dienst, dus wellicht kunnen zij u ook van dienst zijn!   
 
IN MEMORIAM  ETTY ACHTERKAMP 
Op 24 augustus j.l. is Etty Achterkamp overleden. Etty was tot vorig jaar meer dan 75 jaar lid van HKC. Tijdens 
haar lidmaatschap speelde Etty lange tijd het korfbalspelletje. Zo werd ze in de orlogsjaren, toen ze net lid was 
geworden, kampioen met de A jeugd. In de jaren 50 ging ze mee met de toenmalige uitwisselingen met het 
Engelse Mitcham. Begin jaren 80 stopte ze definitief met het korfbalspel. Buiten het korfbalveld was Etty altijd 
wel ergens binnen de club te vinden. Zo als ze thuis een moeder was voor haar kinderen was ze ook een 
moeder binnen HKC, Niks was haar te veel en je kon altijd bij haar terecht.  Van het bakken van pannenkoeken 
tot het meehelpen met feestavonden. Jarenlang was ze ook achter een kraam te vinden bij de jaarlijkse 
rommelmarkt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2017 werd zij als 75-jarig lid gehuldigd. Een onvergetelijk 
moment voor haar en HKC.  
Wij wensen Gerrit, Gerdi, Eric en Monique en de kleinkinderen namens heel HKC  veel sterkte en kracht met 
het verwerken van dit enorme verlies 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op woensdag 25 september 2019 zal de jaarlijkse ledenvergadering (JAV) gehouden worden. Hierbij worden 
alle stemgerechtigde leden (vanaf 15 jaar en ouder) opgeroepen om deze vergadering bij te wonen.  
Wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden hebben ook toegang en stemrecht.  
De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. De zaal  is open om 19.30 uur. 

 
UITWISSELING HKC – RIGTERSBLEEK 
Om deze (wissel) trofee  

werd dinsdag de 20e augustus j.l. gestreden door de boulers van HKC-JdB en Rigtersbleek. Voor dit jaarlijks 
terugkerend evenement hadden zich 11 "Bleekers" en 13 "HK-ers" opgegeven. Om evenwicht in de beide 
teams te verkrijgen had Frits zich uitgeleend aan onze opponent. Of Frits heeft gewonnen? Lees verder in het 
nieuwsblad 

 
HKC ONTVANGT GROTE BIJDRAGE MENZIS FONDS 
Op 11 juli 2019 hebben 8 initiatieven uit de regio Twente in totaal € 30.000 ontvangen uit het MenzisFonds. 
Deze initiatieven werken aan de verbetering van leefkracht en innovatie in de zorg. De Ledenraad heeft de 
ingezonden initiatieven beoordeeld op de voorwaarden van deelname en vervolgens 10 projecten genomineerd. 
Waarna 3.378 leden van Menzis hun stem hebben uitgebracht op één van de projecten. Leden van Menzis uit 
de regio Twente konden tot 24 juni jl. hun stem uitbrengen op één van de ingediende initiatieven. 
En HKC Hengelo heeft een bijdrage ontvangen voor de GIGA Kangoeroedag 2020 van €2.672!!!! 
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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 
 

 
 
 

 
Bedankt, bedankt en nogmaals bedankt! 
Voor de mooie bos bloemen en het prachtige bloemstuk die ik kreeg van de medewerkers van de vrijdagavond 
en zaterdag, (de rommelmarkt). Ik hoorde dat er druk gecollecteerd werd! Door mijn val de donderdag ervoor 
kon ik niet verder meehelpen! Heup gebroken! Maar na operatie,revalidatie red ik me nu aardig. Ook wil ik de 
mensen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en nog meer bloemen, heel fijn dat medeleven. Trouwens 
(verrassing) de spullen die ik had ingezet voor de veiling kreeg ik ook nog uit de collecte cadeau. 
Met hartelijke groeten,  
Nel Geerts. 
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Datum  Aanvangstijd Wedstrijd Plaats 

7 sep. 09:30 HKC (He) F1 - Ons Clubje F1 HENGELO OV 

7 sep. 09:30 HKC (He) E1 - Zwart Wit E1 HENGELO OV 

7 sep. 10:30 HKC (He) D1 - TOP (V) D1 HENGELO OV 

7 sep. 11:30 HKC (He) A2 - Amicitia A3 HENGELO OV 

7 sep. 12:00 SDO (W) C1 - HKC (He) C1 WESTERHAAR-
VRIEZENV WIJK 

7 sep. 12:30 DOS-WK A1 - HKC (He) A1 ENSCHEDE 

7 sep. 13:00 HKC (He) 4 - Blauw Zwart 3 HENGELO OV 

7 sep. 14:15 De Meeuwen 3 - HKC (He) 2 PUTTEN 

7 sep. 15:30 DIO 1 - HKC (He) 1 OOSTERWOLDE FR 

7 sep. 16:00 KVZ 3 - HKC (He) 3 ZUTPHEN 

14 sep. 10:00 Achilles (A) F1 - HKC (He) F1 ALMELO 

14 sep. 10:00 Juventa D1 - HKC (He) D1 HARDENBERG 

14 sep. 11:00 HKC (He) D2 - Amicitia D2 HENGELO OV 

14 sep. 11:00 Achilles (A) E2 - HKC (He) E1 ALMELO 

14 sep. 12:00 HKC (He) C1 - Blauw Zwart C1 HENGELO OV 

14 sep. 12:30 KIOS '45/UNI A1 - HKC (He) A2 SIBCULO 

14 sep. 13:00 HKC (He) 3 - Rigtersbleek/Cottus 2 HENGELO OV 

14 sep. 13:00 HKC (He) A1 - Rigtersbleek/Cottus A1 HENGELO OV 

14 sep. 14:30 HKC (He) 2 - Wit-Blauw/Green Organics 3 HENGELO OV 

14 sep. 14:30 KIOS '45 2 - HKC (He) 4 SIBCULO 

14 sep. 16:00 HKC (He) 1 - EKCA/CIBOD 1 HENGELO OV 

21 sep. 09:30 HKC (He) E1 - Amicitia E2 HENGELO OV 

21 sep. 10:00 Amicitia C2 - HKC (He) C1 VRIEZENVEEN 

21 sep. 10:30 HKC (He) D2 - Zwart Wit D1 HENGELO OV 

21 sep. 11:30 HKC (He) D1 - Amicitia D1 HENGELO OV 

21 sep. 12:00 EKC Nääs A1 - HKC (He) A1 ENSCHEDE 

21 sep. 12:30 HKC (He) A2 - Juventa A3 HENGELO OV 

21 sep. 14:00 HKC (He) 4 - DOS-WK 4 HENGELO OV 

21 sep. 15:30 Elko 1 - HKC (He) 1 ELIM 

21 sep. 15:30 Amicitia 3 - HKC (He) 2 VRIEZENVEEN 

28 sep. 09:00 Olympia '22 F1 - HKC (He) F1 BORCULO 

28 sep. 09:45 Zwart Wit D1 - HKC (He) D2 DELDEN 

28 sep. 11:00 HKC (He) C1 - Amicitia C2 HENGELO OV 

28 sep. 11:00 KVZ A2 - HKC (He) A1 ZUTPHEN 

28 sep. 11:00 Amicitia D1 - HKC (He) D1 VRIEZENVEEN 

28 sep. 11:00 Juventa A3 - HKC (He) A2 HARDENBERG 

28 sep. 11:10 Amicitia E2 - HKC (He) E1 VRIEZENVEEN 

28 sep. 13:00 DOS-WK 4 - HKC (He) 4 ENSCHEDE 

28 sep. 14:00 NKC '51 3 - HKC (He) 3 NIJVERDAL 

28 sep. 15:00 Dindoa 4 - HKC (He) 2 ERMELO 

28 sep. 15:30 Achilles (A) 1 - HKC (He) 1 ALMELO 
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JAN 2019                                            www.hkchengelo.nl 
 

De HKCer verschijnt op de eerste maandag van de maand. Kopij s.v.p. uiterlijk een week voor publicatiedatum naar 
Alison Morgan. 
JdB speel- en oefendagen op het HKC Sportterrein: zondag 10.30-12.00 uur en dinsdag13.30-15 .00 uur. 
 

  In het zomerseizoen ook op donderdagavond (vanaf 9-05-2019) een extra oefenavond: 19.00 - 20.30 uur. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
VERSLAGEN 

Uitwisseling HKC - Rigtersbleek  

20 augustus 2019 bij HKC 

Om deze (wissel) trofee  

werd dinsdag de 20e augustus j.l. gestreden door de boulers van HKC-JdB en Rigtersbleek.  

Voor dit jaarlijks terugkerend evenement hadden zich 11 "Bleekers" en 13 "HK-ers" opgegeven. Om 
evenwicht in de beide teams te verkrijgen had Frits zich uitgeleend aan onze opponent.  

In het welkoms- en openingspraatje had Ruud al, bleek later heel vooruitziend, aangegeven dat HKC 
deze trofee dit jaar zou gaan her-overen en daar alles voor in de strijd zou gooien. (In 2015 en 16 
hadden wij al nederlagen moeten slikken gevolgd door een opleving in 2017 maar in 2018 moesten 
wij het kleinood weer aan Rigtersbleek laten.) 

Maar ja, je moet deze grootspraak nog wel waar zien te maken....... 
Okay; op naar de, er zeer goed bijliggende, banen....... 

Voor een goed en ordelijk wedstrijdverloop had Frits op bijzonder verzorgde wijze gezorgd voor de 
team-samenstellingen en de daarbij behorende wedstrijdbriefjes 
 
13.30 uur...... door 12 vooraf samengestelde twee-tallen (bestaand uit één van ons en een RB'er) 
werden de butjes op gepaste afstanden uitgegooid gevolgd door de boules.   Op naar de 13! 
En dit gebeurde, in wisselende samenstellingen, totaal 3 maal. 

Frits hield de uitkomsten op een eigentijdse wijze bij en zo konden de deelnemers via het scherm de 
resultaten van het gewerp en de daaruit voortkomende standen bijhouden. 
 
Uiteindelijk moest er een winnaar uit deze strijd voortkomen. 

Om dat te bepalen was er nog een barrage nodig: 
de best- en minst scorende van Hkc-JdB moesten het opnemen tegen de beste en minste van 
Rigtersbleek. 

Dat werd een strijd tussen onze Jan W. met Jos en "hun" Keimpe + Wiecher 
 
Wie o wie zou het eerst de benodigde 7 punten behalen? 

Nou, wij dus; en de uitslag was wel heel erg duidelijk: 7 - 0 ! 

De trofee is terecht weer in ons bezit en we zullen er zeker voor zorgen dat dat de eerstvolgende 
jaren het geval zal blijven! 

Het was weer een leuke en gezellige en sportieve dag waarbij zéker niet de inspanningen van onze 
vrijwilligers mogen worden vergeten! De baan-verzorgers, de bar-dames, Diet en Roelie (die op een 
prettige en toegewijde manier zorgden voor het natje en het droogje), en onze wedstrijd leider en 
indeler Frits: jullie allemaal hartikke bedankt. 

ruud 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Hengelose Doubletten Kampioenschap 2019 

18 augustus bij Timmersweide 

 
Dit kampioenschap dat op zondag 18 augustus werd gespeeld op de banen van Timmersweide viel s' 
morgens gedeeltelijk in het water en dat was natuurlijk minder leuk. Gelukkig kwam na de middag de 
zon om de hoek kijken en bleef het droog.  
Van onze club deden twee koppels mee n.l. Hanni met Betsie en Jan W. met Jan Willem P. De beide 
dames begonnen heel sterk en wonnen afgetekend met 13-2. Het herenkoppel kwam op 5-0 voor 
maar via een slechte beurt gelijk met 5-6 achter. Via 11-11 wisten ze toch de winst te pakken. Hanni 
en Betsie wonnen ook de tweede wedstrijd en nu met 13-8. Jan en Jan Willem waren nu totaal van de 
leg. Niets lukte en bij de tegenstander lukte alles gevolg een 1-13 nederlaag. Deze nederlaag bracht 
de heren zo van hun stuk dat ook de derde wedstrijd roemloos verloren ging 2-13. Hanni en Betsie 
speelden hun derde wedstrijd gelijk na de tweede die al lang geduurd had en hadden misschien beter 
even een pauze in kunnen lassen want het lukte nu totaal niet en troffen ook nog een sterke 
tegenstander waardoor deze partij met 0-13 verloren ging. De vierde en laatste wedstrijd herstelden 
beide koppels zich. Jan en Jan Willem wonnen van een zoutkoppel met 13-5 en Hanni en Betsie 
wonnen na een heel spannende partij met 13-11 van een dameskoppel van Hasselo 95. Hanni en 
Betsie eindigden als 11e met drie van de vier gewonnen en saldo 3. Jan en Jan Willem plaatsten zich 
als 18e met twee gewonnen en saldo -13.  
Kampioen werden Bennie Schroten met Janko Post met 4 gewonnen en saldo 41. Tweede werden 
Marian en Johan Koehorst met 4 gewonnen en saldo 40. Derde werden Yvonne Hemmes met Robert 
Lindeman met 4 gewonnen en saldo 30. 
 
J.W. 
 

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

UITNODIGINGEN 
 

 ‘Salt & Pepper’ Toernooi 2019 

Zaterdag 28 september bij de Zoaltboulers 
www.zoaltboulers.nl. 

Aanvang wedstrijden 10.30 uur.   
Aanwezig uiterlijk 10.00 uur. 
Maximaal 50 koppels 
4 partijen. 
Inschrijfgeld € 5.00 
Inschrijving tot 22 september via de lijst op het publicatiebord in 
het clubhuis van HKC.   

Door in te schrijven voor dit toernooi geeft u de Zoaltboulers toestemming tot het plaatsen van uitslagen, namen 
en foto’s op haar website. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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OJBV Beukennootjes Toernooi 

VOOR DOUBLETTES 

op zondag 29 september 2019 
OJBV (Oldenzaalse Jeu de Boules Vereniging) 

 
 
De OJBV nodigt u uit voor het Beukennootjes Toernooi op 29 september. 
Categorie: licentie niet verplicht 
Kosten: €8.00 per doublette 
Systeem: 2 voorgeloot daarna in poules, 2 partijen. 2 voorgeloot tellen mee.  
Melden: vanaf 9.45 uur 
Aanvang: 10.30 uur 
Prijzen: natura 
Inschrijving tot 24 september via de lijst op het publicatiebord in het clubhuis van HKC.   
 
 
Locatie: Vondellaan 14, 7576AC Oldenzaal, Tel 0541-530053 
 
Wedstrijdsecretariaat OJBV:  
Martha Heijnen, tel 06-45428910, email marthheijnen@hotmail.com  
of Greet Woldering, tel 0541-516649, email greetwoldering@gmail.com 

 
 

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

 

LEDEN NIEUWS 

 

Verjaardagen 

SEPTEMBER 

04-09-1940 : Betsie W 

12-09-1936 : Jan We 

21-09-1938 : Ruud M 

 

OKTOBER 

05-10-1949 : Jan K   

 

 

 

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

 

Lidmaatschap opgezegd 

Marijke Brands heeft haar lidmaatschap opgezegd. Sinds september 1914 was ze lid van onze club 
en voor een groot deel van deze periode was ze ook onze catering engel. Iets later functioneerde ze 
als clubhuis beheerder. Ze had een druk bestaan waardoor er minder tijd was om te boulen. We zijn 
erg dankbaar voor haar inzet en wensen haar veel succes in de toekomst. 
 
 

Nieuw adres 
Herman en Herma Immink zijn verhuisd naar Sloetsweg 192E, 7556HV Hengelo. 
Jan en Marian Krikke zijn verhuisd naar Achterhoekse Molenweg 271A, 7556GL Hengelo. 
. 
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