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Van het bestuur 
 
Het zaalseizoen is voorbij en steeds meer teams gaan genieten van de zomervakantie. En sommige teams trainen 

nog door tot einde van de maand. Daarnaast is het beachvolleybalseizoen begonnen.  

Voor iedereen die deze zomer het strand op gaat, heel veel plezier en vergeet vooral niet te smeren.  

 

De afgelopen weken hebben voor ons als bestuur voornamelijk in het teken gestaan van het nieuwe seizoen. We 

zijn druk geweest (of zijn voor een deel nog druk) met de nieuwe teamindelingen en het vinden van trainers voor 

alle teams voor volgend jaar. En ondanks dat het ieder jaar best weer een puzzel is, zijn we toch alweer heel dicht 

bij een oplossing voor de puzzel.  

 

Verder wil ik graag nog even aandacht vragen voor zaterdag 22 juni. Tussen 13:00 – 16:00 gaan we schoonmaken 

in de kantine. En daarbij kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Kun je helpen? Laat het dan weten via 

bestuur@Langhenkelhec.nl of meld je even aan bij Annette Bijsterbosch. 

 

Rest mij niets anders dan iedereen nog heel veel plezier te wensen met de laatste zaaltrainingen en iedereen een 

hele goede zomer toe te wensen.  

Tot op het strand, of anders na de zomer weer in de zaal! 

 

Met sportieve groet, 

Wilco Nuiten 

Voorzitter Langhenkel/HEC 

 
 

 

 



 

 

Juwelier Meiling 
Heerde 

Vitax Taxibedrijf 
Heerde 

 

Jaarkalender – Belangrijke data 

Hieronder alvast een overzicht van de belangrijke data van de komende periode.  

Zet ze alvast in je agenda! 

 

22 juni 2019  Schoonmaak kantine (tussen 13.00-16.00 uur) 

26 juni 2019  Laatste trainingen dit seizoen 

2 september 2019 Start trainingen nieuwe seizoen 

2 september 2019 Bestuursvergadering september 

4 september 2019 Ouder-kind en start-mixtoernooi  

6-7 september 2019 Jeugdkamp Vierhouten 

7 september 2019 3 kamp (oefenwedstrijden) Dames 1, Heren 1, Meiden A 

25 september 2019 Scheidsrechterbijeenkomst, aanvang 20.00 uur 
 

OPROEP : GROTE SCHOONMAAK KANTINE ! 
Zaterdag 22 juni 2019 

 

 

 

Omdat we richting de zomer vakantie gaan, willen we graag de kantine een keer goed schoonmaken.  

Denk hierbij aan het dweilen van de vloer, het zemen van de ramen en het soppen van de keuken! 

En daar hebben we jullie hulp bij nodig! 

 



 

 

Wij zijn voor zaterdag  22 juni a.s. nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die komen helpen. 

We starten om 13:00 uur en verwachten rond 16:00 uur alles weer “spik en span” te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom jij ook helpen met het schoonmaken van de kantine? 

Geef je dan op bij Annette Bijsterbosch of via bestuur@langhenkelhec.nl. 

 



 

 

Trainingen 

De laatste trainingen van het huidige seizoen zijn op woensdag 26 juni a.s.  

Daarna is het tijd om heerlijk te gaan genieten van een welverdiende vakantie of nog even lekker door te blijven 

ballen op het strand. 

 

Het nieuwe zaalseizoen begint in de eerste week van september 2019.  

Op maandag 2 september starten de eerste teams weer met hun trainingen. 

 

Op woensdag 4 september willen wij  het seizoen aftrappen met een nieuwe traditie, het start-mixtoernooi. Een 

soort hutspottoernooi, maar dan aan het begin van het seizoen.  

De uitnodiging voor dit toernooi ontvangt iedereen te zijner tijd via de mail. 

Voor onze jeugdleden wordt er op 4 september als startactiviteit een ouder-kind toernooi georganiseerd. 

 

 

Jeugdkamp 

Al onze jeugdleden zijn uitgenodigd om mee te gaan op het jeugdkamp van vrijdag 6 tot en met zaterdag 7 

september 2019. De locatie is inmiddels geboekt. Het jeugdkamp zal dit jaar plaatsvinden in Vierhouten, waar wij 

te gast zijn bij groepsaccommodatie Veluwe – Pipokamp.  

Opgeven voor dit kamp kan tot 19 augustus 2019 bij Marja. 

Heb jij je nog niet opgegeven ? doe dit dan zo snel mogelijk en zorg dat je erbij bent! 

 

 

Nieuw materiaalhok 

Inmiddels zal iedereen het al gemerkt hebben. Onze volleybalmaterialen staan in het nieuwe materiaalhok, met 

uitzondering van de palen en volleybalnetten. 

Wij willen jullie vragen netjes met onze materialen om te gaan en aan het einde van de training alles weer in ons 

nieuwe materiaalhok op te bergen. Graag bij het opbergen ook opletten, dat er 11 ballen met het juiste nummer 

in de betreffende tas gaan. 

Namens de TC alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Tot slot  

Heb je nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties voor het bestuur? Mail deze vooral naar 

bestuur@langhenkelhec.nl, of maak ze kenbaar via de ideeënbal. En persoonlijk bij één van de bestuursleden mag 

natuurlijk ook altijd!



 

 

 


