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Nieuwsbrief Handbal Combinatie de Liemers 
12-2018 

 

Opbrengst Grote Club Actie  
1 

Beste handballeden, 

De zaalcompetitie is bijna halverwege. Al met al mogen we 

concluderen dat we goed op weg zijn. HCL1 staat in de 

middenmoot, HCL2 staat 4e en het derde team 6e. Top dames. 

Ook bij de jeugd draait het. We zien dat de technische teams en 

het kader goed met elkaar aan het communiceren zijn. Dat is fijn, 

want natuurlijk loopt nog niet alles even soepel. Wel is het goed 

dat we elkaar weten te vinden en samen dingen oplossen. We 

mogen trots zijn op elkaar! Op naar een sportief succesvol 2019! 

2 

De grote clubactie heeft € 1065,00 opgebracht. We danken 

iedereen voor de positieve bijdrage aan deze activiteit.  

Trainingstijden   

Kalender 

 10-12: Start voorverkoop 

oliebollen s.v. Loo 

 27/28-12: 

Appelflaptoernooi SC 

Groessen Triominos 

 30/31-12: Oliebollen 

rondbrengen/verkoop 

Groessen en Loo 

 05-01: Nieuwjaarsreceptie 

SC Groessen 15:30-18:00 u 

 06-01: Nieuwjaarsreceptie 

s.v. Loo 15:00-21:00 u 

 13/14-04-19: 

Openingsweekend 

Beachhandbalveld SC 

Groessen 

 24/25-05-19: 

Handbaltoernooi HCL met 

beachhandbal 

3 
Wisseldagen trainingen dinsdag en trainingen kerstvakantie 

- Dinsdag 18 december is er een alternatieve circuittraining voor alle dames 

seniorenleden bij Cardio Gym in Westervoort. Tijden zijn van 20:30 tot 21:30 uur 

- In de kerstvakantie en eerste week januari zijn er geen trainingen voor de jeugd en 

senioren. Uitzondering is donderdag 3 januari. Dames 1, 2, 3 en A en B jeugd zullen dan 

wel trainen. 

- De E-Jeugd traint op donderdag 3 januari in de Endesprong van 18:00 – 19:00 uur. 

- Dinsdag 22 januari en dinsdag 12 februari zijn de trainingen in de blaashal bij 

HCWesterduiven.  

F-Jeugd en D Jeugd 
4 

Vanaf januari spelen we met drie F teams. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

 

De D-jeugd is een super enthousiast team. Helaas alleen in een te hoge poule ingedeeld. 

Vanaf januari spelen zij een poule lager. Zet m op meiden! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliebollen actie  
5 

De oliebollenactie zal door de leden van SC Groessen en s.v. Loo op de door hen 

gebruikelijke manier worden uitgevoerd. Dames van Loo zullen vanaf 10 december 

langskomen om de bestellingen op te halen. Deze Loose bollen worden gebakken door 

de sponsor van HCL 2: Bakkerij Koenen. Deze lekkernijen worden op 31 december bezorgd 

tussen 10:30-14:00 uur. U kunt de bestellingen ook telefonisch of via de mail doorgeven aan 

Nikki Weijers: 06-23912124 of nikki_weijers@hotmail.com.  Voor 26 december.  

 
De handbalsters van SC Groessen zullen op 30 december de heerlijke oliebollen van Le 

petit Pain, sponsor van HCL 1, Huis aan Huis verkopen. Ook zal er op het AS&S Appelflap 

toernooi op 27 en 28 december een mogelijkheid zijn om bestellingen door te geven. 

Groessense bestellingen kunnen ook via de mail besteld worden op 

evenementencommissie@sportclubgroessen.nl    

 

De opbrengst van deze activiteit komt ten goede aan HCL! Bestellen dus maar! 

7 Lunchroom Le Petit Pain nieuwe sponsor HCL1  

Bart en Gabriëlla Stokman van lunchroom Le Petit Pain aan de woonboulevard in 

Doetinchem zijn, zoals al bekend, dit seizoen de nieuwe shirtsponsor van onze HCL dames 

1.  Namens de sponsorcommissie kregen ze bloemen hiervoor aangeboden voorafgaand 

aan de thuiswedstrijd tegen HHZD op zaterdag 27 oktober jl. De overige bestaande 

sponsoren bij dames 1 zijn The Travel Club van Dorien den Balvert en Kinderdagverblijf 

Pepeloentje van Els van Kerkhoff.  
 

 
 
 
 

Tenue HCL  
6 

Dit heeft uiteraard de aandacht binnen het HCL-bestuur. Het moment van keuze hangt 

mede af wanneer de voorlopige handbalsamenwerking tussen Loo en Groessen een 

definitief karakter krijgt. Op dit moment zit er al ’n half jaar op van de 2 seizoenen. En we 

moeten natuurlijk ook eerst sparen alvorens we überhaupt kleding kunnen aanschaffen.Bij 

de keuze van het tenue zullen meerdere geledingen binnen HCL betrokken worden door 

het bestuur 
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Onderstaand de namen en mailadressen van de HCL organisatie, zodat je weet wie je 

kunt contacten mocht je vragen hebben.  

Voorzitter:   voorzitter@hcliemers.nl          Jos Lukkezen           

Contributie:   contributie@hcliemers.nl                  Marieke Roelofs 

Penningmeester: penningmeester@hcliemers.nl  Koos Roelofs 

Ledenadministratie: ledenadministratie@hcliemers.nl  Joyce de Kinkelder   

         /Nicole Gieling 

Secretaris:  secretaris@hcliemers.nl   Jacqueline van Dijk 

TT-Senioren:  tt-senioren@hcliemers.nl   Erika Robbe/Elly Burgers 

TT-Jeugd:         tt-jeugd@hcliemers.nl                             Astrid Witjes/Catchery Degen 

Scheidsrechters: scheidsrechter@hcliemers.nl   Lieke vd Berg 

         /Jessica Segers 

Activiteiten:   activiteiten@hcliemers.nl                       Catchery Degen/Nikki  

         Hermsen/Gerben vd Looij 

Webredactie:  webredactie@hcliemers.nl   Marije Hooyman/ 

         Itze Jansen/Chrissie v Kerkhoff 

Materialen:  materialen@hcliemers.nl   Elkce v Onna/Johanita 

         Cornelissen 

Wedstrijdsecretaris sv Loo loo@handbal.nl   Joyce de Kinkelder 

Wedstrijdsecretaris Groessen groessen@handbal.nl  Sabine Bloemberg 

 

9 Namen contactpersonen functies 

Kort nieuws   

Fred Ruis gaat de HCL keepsters van de A en B jeugd trainen. Fred is jarenlang zelf keeper 

geweest en gaat geheel belangeloos aan de slag met de meiden. Super fijn. Veel succes 

Fred.  

José Keultjes gaat Jos Lukkezen assisteren bij de coaching van de dames B jeugd. Zet m op 

José. 

Gerjam van der Wielen gaat voor HCL de commerciële zaken behartigen. Echt fijn dat je 

deze belangrijke taak gaat oppakken. Succes 

Johanita Cornelissen komt de materialen-/kledingcommissie versterken. Welkom Johanita. 

Innen contributie   
8 

Het innen van de contributie van het eerste kwartaal in oktober is succesvol verlopen. Eind 

december, eind februari en eind april zullen de volgende keren zijn wanneer er wordt geïnd.  
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