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Inleveren kopij uiterlijk 1 december 

  
 
 
 

Clubhuis / Petanquedrome 
 
Clubhuisbeheerder 
Schoonmaak- & kantinediensten 

Ruysdaelstraat 2 
7556 WT Hengelo 
Marijke Brands 
Helen Kelder 

074-2423262 
clubhuis@hkchengelo.nl 
074-2423262 of 06-52342716 
06-11604209 

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

Marijke Brands 
 
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 

Kangoeroeklup     
t/m 6 jaar              
t/m 15 jaar            
t/m 18 jaar            
v.a 19 jaar            
niet spelend lid     
jeu de boules       

€   5,00 p/m 
€   7,75 p/m 
€ 13,00 p/m 
€ 15,50 p/m 
€ 21,00 p/m 
€   6,50 p/m 
€   6,25 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. 
 
 
JAN WEIDGRAAF ONDERSCHEIDEN DOOR GEMEENTE HENGELO 
Tijdens de vrijwilligersavond is Jan Weidgraaf in het zonnetje gezet. En hoe! 
Onder aanwezigheid van vele HKC-vrijwilligers en familie, heeft Jan uit 
handen van Claudio Bruggink, wethouder Sport, het stadscompliment de 
Nijverbij  ontvangen. De wethouder gaf aan dat Hengelo trots is op zulke vrijwilligers. En niet alleen 
de gemeente, ook wij als HKC zie trots op onze vrijwilligers.. Jan, dik en dik verdient, van harte 
gefeliciteerd en laat de speld met trots zien. Lees verder op in de nieuwsbrief de toespraak van de 
wethouder met een aantal foto’s 

 
IN MEMORIAM SINY VENEKLAAS SLOTS – KNIPPENBERG 
Op 13 november j.l. is Siny Veneklaas Slots overleden. Siny was meer dan 75 jaar lid van HKC. 
Als 15 jarig tiener werd op 1-2-1941 Siny lid van HKC. 
In de oorlogsjaren die volgden en de jaren erna, groeide Siny uit tot een verdienstelijk korfbalster. 
Ze heeft nog in HKC 1 gespeeld. Jaren later speelde ze nog steeds haar geliefde korfbalspelletje. 
Siny speelde tot in de 50 nog in het veteranenteam van HKC, met in seizoen 1974-1975 in de zaal en 
in 1976 op het veld kampioen. Daarnaast was ze leidster bij jeugdploegen. Naast korfballen ook jaren 
lang meegedaan met de toneel- en cabaretavonden. 
In 1949 opgetreden met de toneelgroep bij Nääs, in de rol van Annie. 
Ook was ze als leidster bij de jeugdkampen in Ommen actief. In 1949 ging een groep van 15 HKC-
ers, waaronder Siny, voor de 1e keer naar Engeland, voor een toenmalige uitwisseling met Mitcham. 
De jaren die volgden, voor het laatst in 1948, was Siny altijd van de partij.Op 14 april 2002 hebben 
Siny en Kor, vanwege hun 50 jarig huwelijksjubileum, een korfbalclinic aangeboden (SINY en 
KORfbalclinic). Een top trainer en top spelers/sters gaven deze clinic, waar 95 HKC jeugdleden aan 
mee deden. Een geweldig cadeau voor HKC.  
Na de korfbal carrière, is ze samen met Kor bij HKC gaan Jeu de Boulen. 
En natuurlijk was ze altijd langs de lijn te vinden bij wedstrijden van haar kinderen kleinkinderen. 
En ook bij het 1e was ze, zolang het nog kon, bij iedere thuiswedstrijd te vinden. 
Bij het in gebruik nemen van onze nieuwe kunstgrasvelden was Siny nog aanwezig. 
In 2016 was ze 75 jaar lid. Wegens gezondheidsredenen kon Siny, tijdens de nieuwjaarsreceptie in 
2017, helaas niet bij de huldiging van haar 75 jarig lidmaatschap aanwezig zijn. 
Nu moeten we helaas afscheid nemen van een lid die zoveel voor HKC betekend heeft. Siny werd 
bijna 94 jaar. 
Wij wensen de familie alle kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken. 
Bestuur en leden HKC 

SINTERKLAAS  
Nadat op zaterdag 24 november Sinterklaas zelf bij HKC is langs geweest. 
De cadeau’s zijn achtergelaten en hij heeft zelf mee gefeest. 
Namens HKC zijn er bij nog veel meer kinderen pakjes bezorgd.  
Met veel enthousiasme wordt dat door een aantal HKC-ers voor verzorgd. 
De vereniging wil hen dan ook enorm bedanken voor hun inzet. 
En op deze manier in het zonnetje worden gezet.     
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ROMMELMARKT PERIKELEN 
Het is alweer oktober, nog een paar weken en de korfballers duiken de zaal weer in. 
Dan wordt het gebruik van de kleedkamers overgenomen door de rommelmarkt medewerkers. 
Maandags ’s avonds gaan we weer de reeds binnengebrachte goederen sorteren, zodat we ze in de 
week voor 2 maart snel op de juiste plekken kunnen plaatsen. 
In die periode kan men reeds spulletjes naar het clubhuis brengen. 
T.z.t. worden de exacte data op deze site bekendgemaakt. 
Maar let op!!! 
We kunnen weer van alles gebruiken, behalve defecte spulletjes of afval. 
En vanaf nu ook GEEN MEUBELS meer. Ook geen houten bedden. 
De reden hiervoor is dat meubels weinig verkocht worden om vervolgens aan het eind in de afval 
container te belanden. 
 
 
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 
 
 
 

 
 

Faya Isa Burchartz is geboren 
Andrea en Alan Burchartz – van Hoogmoed zijn op 4 november moeder en vader geworden van een 
dochter. Haar naam is Faya Isa Burchartz. Alan, Andrea en Chloé van harte gefeliciteerd.  
Wij hopen haar snel te kunnen bewonderen langs de lijn! 

Bericht van Ali Rademaker-Veneklaas Slots 
Geacht H.K.C.-bestuur, 
Graag wil ik jullie van harte bedanken voor de bloemen, de taart en de oorkonde bij mijn 80-jarig 
lidmaatschap van H.K.C. 
Jullie bezoek, samen met een afgevaardigde van de KNKV district Oost, op dinsdag 1 oktober en de 
betoonde aandacht hebben mij een heel gezellige middag bezorgd. Iets waar ik met veel plezier en 
genoegen op terugkijk. 
Vriendelijke groet van Ali Rademaker – Veneklaas Slots 
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JAN WEIDGRAAF ONDERSCHEIDEN DOOR GEMEENTE HENGELO 
 
Hieronder de toespraak zoals Claudiio Bruggink die heeft gehouden afgelopen vijdag tijdens de gezellige 
en goed bezochte vrijwilligersavond: 

Op de vraag, waarom jij in het zonnetje moet worden gezet, is het bestuur heel duidelijk: ‘Jan is een warm 
mens met veel humor. Hij heeft het beste met iedereen voor en haalt in de mensen het beste naar boven 
door zich onvermoeibaar in te zetten voor het korfbal.’  Je bent een HKC-er in hart en nieren. Jarenlang 
heb je zelf gekorfbald op alle denkbare niveaus. In de jaren ‘80 en ‘90 heb je ook op geheel eigen wijze 
het wedstrijdsecretariaat bemand. En dat zonder mail of what’s app groepen. Het enige 
communicatiemiddel was nog de telefoon. Je belde op, deelde mee  “Hallo met Jan, zondag meedoen met 
HKC 10, aanwezig 11.00 uur!” En hing vervolgens weer op… wat weerwoord? Geen weerwoord. Gewoon 
komen. 

Daarnaast heb je al meer dan 50 jaar zeer veel hand- en spandiensten verricht voor HKC. In de 
onderhoudsploeg, oud papier ophalen en helpen bij de rommelmarkt. Je deed het gewoon. Ook het op 
orde brengen en houden van het korfbalmateriaal heb je meer dan 50 jaar gedaan. Je bent hier nu 2 
maanden geleden mee gestopt, maar je inzet was echt bewonderingswaardig. Zelfs al kwam het materiaal 
terug in een staat die iedereen deed verzuchten. Jij deed je werk… 

Na je actieve korfbalcarrière ben je actief gaan Jeu de Boulen bij HKC. En ook dit niet onverdienstelijk. Kijk 
maar naar de promotie naar de 1e klasse die je team heeft behaald. Ook nu blijf je gedreven. Je gaat zelfs 
op vrijdagmiddag nog een keertje extra trainen voor jezelf. 

Sommige mensen hebben net even iets meer energie dan anderen. Dat blijkt wel weer toen je vriend en 
vijand verbaasde door op hoge leeftijd ook nog de Wandelvierdaagse van Nijmegen te gaan lopen. 2 keer 
liep je de 40 kilometer, maar op je 80e doe je het wat ‘rustiger aan’ en loop je de 30 kilometer. En niet 
alleen voor de gezellige sfeer in Nijmegen, de enthousiaste mensen langs de routes, maar misschien wel 
vooral voor het koude pilsje aan de finish. 
Afgelopen jaar maakte je gebruik van de mogelijkheid om je te laten sponsoren voor de Stichting Dolidi 
Ndano, een stichting die kansarme- en weeskinderen op het eiland Sulawesi in Indonesië een kans geeft 
op een goede toekomst. De stichting zorgt voor onderwijs, medische zorg, voeding en kleding, onderdak 
en geborgenheid. 

En dat een leven niet altijd over rozen gaat, hebben jullie de afgelopen jaren ook helaas moeten 
ondervinden met het overlijden van jullie zoon. Van het bestuur heb ik begrepen dat het 
bewonderingswaardig is hoe jullie hiermee om zijn gegaan en weer de energie hebben gevonden om door 
te gaan… 

Alles bij elkaar opgeteld is het dus niet vreemd dat je al Lid bent van Verdienste van HKC. En daar komt 
nu dus een extra waardering bij.  Stadscompliment De Nijverbij is een blijk van dank voor personen en 
organisaties die zich vrijwillig inzetten voor de Hengelose samenleving of die een opmerkelijke prestatie 
hebben geleverd. Het ontwerp is een mooie combinatie van de Stadhuistoren en de Bij uit het Hengelose 
gemeentewapen. De nijvere Bij staat symbool voor de getoonde inzet of de geleverde prestatie. 

Namens het gemeentebestuur mag ik deze Nijverbij als wethouder Sport aan jou uitreiken. Onze stad is 
trots op zulke vrijwilligers. Hopelijk inspireer je andere jonge leden tot net zulke prestaties. 
Jan, van harte gefeliciteerd! 
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Wedstrijd Datum Aanvangstijd Plaats 

DOS-WK E1 - HKC (He) E1 8 dec. 11:00 ENSCHEDE 

NKC '51 C1 - HKC (He) C1 8 dec. 12:00 NIJVERDAL 

HKC (He) D2 - SDO (W) D2 8 dec. 15:15 HENGELO OV 

HKC (He) D1 - Olympia '22 D1 8 dec. 16:15 HENGELO OV 

HKC (He) A2 - Olympia '22 A1 8 dec. 17:15 HENGELO OV 

HKC (He) A1 - KIOS '45/UNI A1 8 dec. 18:30 HENGELO OV 

HKC (He) 3 - EKC Nääs 2 9 dec. 11:15 HENGELO OV 

HKC (He) 2 - Apeldoorn 2 9 dec. 12:30 HENGELO OV 

HKC (He) 1 - EKC Nääs 1 9 dec. 13:45 HENGELO OV 

AKC (Al) D1 - HKC (He) D2 15 dec. 11:00 ALMELO 

DOS-WK D1 - HKC (He) D1 15 dec. 13:00 GLANERBRUG 

HKC (He) C1 - EKC Nääs C1 15 dec. 13:15 HENGELO OV 

HKC (He) B1 - Devinco B2 15 dec. 14:15 HENGELO OV 

KVZ A3 - HKC (He) A2 15 dec. 14:25 ZUTPHEN 

Rigtersbleek/Cottus A1 - HKC (He) A1 15 dec. 16:15 ENSCHEDE 

ZKV (Za) 3 - HKC (He) 2 16 dec. 12:30 ZAANDAM 

Zwaluwen 3 - HKC (He) 3 16 dec. 14:00 ZEVENAAR 

Rodenburg 1 - HKC (He) 1 16 dec. 14:30 LEEK 

DOS-WK 5 - HKC (He) 4 16 dec. 15:40 ENSCHEDE 

Zwart Wit E1 - HKC (He) E2 22 dec. 09:00 DELDEN 
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DEC 2018                                                                      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. 
 
 

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

 

Wegenzout Doublette Toernooi  
Zoaltboulers, zondag 25 november 2018 

 
 

En zo kwam na de zwarte vrijdag (Black Friday) de grijze zondag (Grey Sunday). 
Het was de dag van het wegenzouttoernooi. 
 
Alles was grijs; het weer en óók het haar van de meeste deelnemers aan het evenement. 
 
Maar liefst 56 koppels = 112 deelnemers waren ingeschreven waarvan een zestal leden van onze 
onvolprezen HKC-Jeu de Boules, te weten Jan W. + Hanni K, Alison + Jos en Frits + Ruud.  
 
Het was druk, het was kil, maar wel gezellig en af en toe spannend. 
 
Na de 5 gespeelde partijen kwamen we er in de einduitslag nog niet eens zo heel beroerd van af.   
 
De beste HKC-vertegenwoordigers waren Hannie K+Jan W met een 18e plaats  
(3 gewonnen +19), op de 24e plek werden Alison + Jos vermeld ( 3 gewonnen +12) 
en daarna kwamen Fris + Ruud op de 33e plaats (2 gewonnen -4). 
 
De allerbeste waren Jan-Willem Perik + Marcel Steinebach, alle 5 gewonnen met een batig saldo van 
56.    Dus, indirect, tóch nog een HKC-JdB succes! 
 
Na de traditionele loterij, waarbij de HKC-vertegenwoordigers óók al niet in de prijzen vielen, mochten 
we, voorzien van diverse soorten strooizout (één soort voor d 
 
e te verwachten gladde wegen én één voor het eitje) weer huiswaarts. 
 
 
ruud 
 
 

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

NB: Dit verslag is in het digitale Boules Journaal MET FOTO'S te vinden: 

http://www.hkchengelo.nl/jeu-de-boules/nieuwsbrief/ 

 

dan klik op LAATSTE EDITIE (december 2018). 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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UITNODIGING 

 

 

 

Nieuwjaarstoernooi 2019 
HKC JdB, zaterdag 19 januari 

 
 

 
 
Het nieuwe jaar openen we traditiegetrouw met ons nieuwjaarstoernooi incl. stamppot buffet. Hierbij 
nodigen wij jou en je partner uit voor dit evenement. 
 

Begin wedstrijden :  11 uur. 
Aanmelden vanaf :  10.30 uur doch uiterlijk 10.45 uur. 
 
Wij spelen die dag 3 wedstrijden, à la melèe -  je speelt dus elke wedstrijd met een andere partner. 
Het inschrijfgeld bedraagt  €4.50 per persoon. Dit bij de inschrijving betalen. 
Sluitingsdatum voor inschrijving 13 januari 2019. 
 
De formulieren vind je in het clubhuis (bakje naast het prikbord) of je kunt het strookje hieronder 
gebruiken.  
 
Inleveren bij Hanni, Annie of Jan 

De Wedstrijdcommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierlangs afknippen – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 
 

DEELNAME FORMULIER NIEUWJAARSTOERNOOI 2019 

 
Inleveren bij een van de leden van de wedstrijdcommissie 

 
Naam  ---------------------------------------------------------speelt wel / niet 
 
Naam   --------------------------------------------------------speelt wel / niet 
 
Gelijktijdig is € .............. voldaan. 
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HENGELOSE JEU DE BOULES CLUB KAMPIOENSCHAP 

 
 
 
 

Clubcompetitie om de Westermaat Bokaal 2019 

 

OPGAVE VOOR DEELNEMING 
 
 
 
 

Evenals vorig jaar gaan we in 2019 weer deelnemen aan deze competitie.  
Vorig jaar deden we hieraan mee met twee ploegen en ook nu gaan we proberen om met twee en 
misschien drie ploegen deel te nemen.  
Evenals in 2018 spelen we met ploegen van zes personen. Er word altijd gespeeld op de 
maandagavond te beginnen op 11 maart.  
 
Je kan je vanaf nu opgeven om hieraan mee te doen bij de wedstrijdcommissie Hanni Annie en Jan.  
De opgave sluit op zondag 6 januari.  
 
Als de opgave's binnen zijn gaat de commissie de ploegen naar sterkte indelen en dit op een zondag 
in januari voorleggen aan de deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierlangs afknippen – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

OPGAVEFORMULIER 
 
 

Deelneming aan de clubcompetitie om de Westermaat Bokaal 2019 
 

Hierbij geef ik mij op om deel te nemen aan de competitie 2019. 
 
 
Naam:  .................................................................................................................................. 
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LEDEN NIEUWS 
 
 

Jan Weidgraaf: '67'  
Citaat uit Tubantia, zaterdag 24 nov 2018, p8 

 
Jan Weidgraaf is 67 jaar lid van korfbalclub HKC en zet zich al 50 jaar in voor de club. Hij korfbalde 
op alle denkbare niveaus, bemande het wedstrijdsecretariaat en verrichte hand- en spandiensten. Als 
blik van waardering kreeg Weidgraaf De Nijverbij, een Stadscompliment van de gemeente. Weidgraaf 
kreeg het gisteren van wethouder Claudio Bruggink.  
 

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

 

Lidmaatschap gewijzigd 

Hans Vahland (JdB-lid sinds 1-12-89; voormalige voorzitter en penningmeester van onze afdeling) en 
Betsy Vahland (JdB-lid sinds 30-06-03; voormalig lid van de NAC), hebben hun lidmaatschap 
inmiddels gewijzigd.  Per december 2018 stappen ze officieel uit als spelende leden maar blijven 
donateur van HKC.   

We zijn heel dankbaar voor alles wat ze voor ons hebben betekend en hopen ze vaak bij onze 
evenementen te kunnen verwelkomen. 

 

 

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

Verjaardagen 

DECEMBER 2018 
13-12-1949 :  Albert K   

23-12-1948 : Rinus V 

JANUARI 2019 

25-01-1971: Jan Willem P 

26-01-1952: Marijke B 

27-01-1949: Giny D 

30-01-1948: Rikie S 

 

 

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

In memoriam 
 

Siny Veneklaas 

11 december 1925 -- 13 november 2018 
 
Siny was meer dan 75 jaar lid van HKC - in haar jongere jaren een verdienstelijke korfbalster en sinds 
1989, als lid van de afdeling Jeu de Boules, wist ze ook een mooie bal te gooien. De laatste tijd 
speelde ze niet meer maar tot een paar jaar geleden kwam ze regelmatig onze evenementen gezellig 
bijwonen. 
Wat Siny voor HKC heeft betekend staat in het ‘memoriam’ op onze website.  
We wensen haar familie heel veel sterkte.

http://www.hkchengelo.nl/in-memoriam-siny-veneklaas-slots-knippenberg/
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