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Trainingstijden vanaf 20 januari 

We gaan er nu vanuit dat we weer starten op woensdag 20 januari 2021. We hopen weer volgens dit 

schema.  

 

 
  

Maandag Endesprong 18.00 - 19.00 D1 en D2 jeugd HCL 2/3 zaal

Saturnus 19:00 - 20:00 C jeugd HCL

Gymzaal Loo 20:00 - 21:00 Recreanten Loo 1 team HCL

Dinsdag Endesprong 19:30 - 20:30 B1 jeugd en B2 jeugd HCL

Endesprong * 20.30 - 21.45 Damesselectie en dames 3 HCL

Endesprong * 21.30 - 22.30 Dames 4 en Recreanten SC Groessen HCL

Woensdag Gymzaal Loo 17:30 - 18:30 F2 jeugd HCL

Donderdag Joanneschool 18:00 - 19:00 F1 jeugd HCL

Endesprong 17:15 - 18:00 Keeperstraining, technische trainingen jeugd1/3 zaal

Endesprong 18.00-19.00 E1 en E2 jeugd HCL

Endesprong 18.00-19.00 D1 en D2 jeugd en C jeugd HCL

Endesprong 19:00-20:00 B1 jeugd en B2 jeugd HCL

Endesprong 19:30-20:30 Dames 3 HCL

Endesprong 20:30-21:00 Keeperstraining, technische trainingen HCL

Endesprong 20:30-22:00 Dames 1 en dames 2 HCL

Inloop 15 min zk Endesprong 21:45-22:30 Heren HCL 1/3 zaal

Trainingen vanaf 1 oktober 2020 tm 5 april 2021

Beste handballeden, 
 
Wat een jaar. Covid-19 gooide roet in het eten. Er is weinig gehandbald 
en getraind. We hadden verwacht vanaf september competitie te 
kunnen spelen, maar in het weekend van 10-11 oktober hebben wij de 
laatste wedstrijd van dit jaar gespeeld. Tot en met deze week hebben 
we nog wel aangepast kunnen trainen, maar ook dat is vanaf 15 
december tot en met 19 januari 2021 afgelopen, want de 
binnensportlocaties gaan weer dicht. We hopen wel dat we aan de slag 
kunnen met de oliebollenverkoop Dat doen we dit jaar ook anders. In 
deze nieuwsbrief lees je er van alles over. Alleen dames 1 heeft nog 
maar gespeeld in de nieuwe tenues. Voor de andere teams zit het 
nieuwe tenue nog in de tas. De sponsoren zjin wel in het zonnetje 
gezet. En ook Sinterklaas is op een speciale manier bij de jeugd op visite 
geweest. Wij zijn op de achtergrond druk geweest met de statuten en 
huishoudelijk reglementen om zo in het seizoen 21/22 als 1 identiteit 
deel te kunnen nemen aan de competitie. Ook hier lees je meer over in 
de nieuwsbrief. Rest mij jullie nog namens het HCL-bestuur wensen wij 
jullie allemaal fijne gezellige dagen met je eigen gezin. Zorg goed voor 
jezelf en voor elkaar. Blijf gezond en op een sportief 2021! 

Kalender 

• 30 december: 
oliebollenverkoop HCL 
op sportpark 
Heggeakkers en 
schuttersplein Groessen 

• 31 december; 
oliebollenverkoop HCL 
op sportpark Immerloo 
Loo 

• HandbalMasterz:  
B -jeugd afronden in 
december 

• Clinic Peter Portengen; 
nog geen nieuwe datum 
vastgesteld 
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Wisselschema vroeg/laat 

Maand  Vroeg Laat 

Januari  Selectie Recreanten 

Februari  Recreanten Selectie 

Maart  Selectie Recreanten 

 Wissel selectie en DS4/Recreanten 1 maand vroeg - 1 maand laat - 1 maand vroeg etc  
 Indien DS4-recreanten naar vroeg gaat trainen zij tot 21:30 uur. 

Start ds selectie en ds3 om 21:30 uur in de hele hal.  

 
Door het Covid-19 virus is er geen Blaashal opgebouwd door de gemeente. Dit betekent dat we in 
week 5 (dinsdag 2 februari) moeten uitwijken naar een andere sportgelegenheid. Jullie horen zsm 
wat de mogelijkheden hier zijn.  
 
Aandacht voor juiste tijd trainen 

De beheerders van de sporthal noteren de tijden dat de eerste speelster binnenkomt en de laatste 

speelster de zaal verlaat. We ontvangen nu extra facturen omdat speelsters te vroeg de zaal 

betreden en/of trainers te lang doorgaan omdat er niemand achter hen gepland is. Zouden jullie hier 

aandacht voor kunnen hebben. Dank je wel.  

 

Samenwerking HCL 

Afgelopen periode hebben vooral Erika Robbe, Koos Roelofs, Jessica Segers en Niek Hermsen hard 

gewerkt aan het opstellen van het huishoudelijk reglement en de statuten van HCL om zo te komen 

tot de gewenste entiteit om HCL als vereniging op te richten. We hopen dit in januari af te kunnen 

ronden. Het NHV moet de samenwerking dan goedkeuren en HCL als vereniging zien. Dan kunnen we 

op de ledenvergadering van s.v. Loo en SC Groessen goedkeuring vragen en dan kan HCL worden 

opgericht als vereniging bij de notaris. Het is een vereniging die als doel heeft de handbalsport in de 

dorpen Loo en Groessen te behouden en te bevorderen. We vinden het belangrijk om ook de 

onderlinge band met s.v. Loo en SC Groessen te behouden. Zo blijven we gebruik maken van beide 

sportaccommodaties en zo kunnen we ook de saamhorigheid borgen. 

 

Kleding kopen 

We hebben nieuwe tenues. Onze ‘oude’ tenues mogen voor een symbolisch bedrag worden gekocht.  

Shirt of broekje € 2,50 per stuk. Trainingsjack of trainingsbroek € 5,00. Lever het geld in bij je trainer 

of coach. Zij zorgen dat je het kledingstuk ontvangt. Het bedrag komt ten goede aan de clubkas van 

HCL. Dit kan nog tot en met februari. Voor de overige kledingstukken gaan we zorgen dat dit een 

mooie nieuwe bestemming krijgt.  

 

Webshop 

In de webshop kun je nog meer leuke kleding en artikelen vinden met op ieder artikel gratis het HCL 

logo. Kijk voor meer informatie op onze website: www.hcliemers.nl en klik op de link webshop. 

Tip voor de kerstcadeautjes       

 

http://www.hcliemers.nl/
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Sinterklaas 

In de laatste week van november heeft de Sint de jongste meiden van HCL bezocht via een 

videoboodschap. Tijdens de pietentraining werden ze verrast met een persoonlijke boodschap voor 

elk kind van de Sint. De Sint had lovende woorden voor de kids en is ervan overtuigd dat deze 

meiden over een jaar of 12 in HCL 1 spelen. Hij beloofde dan ook te komen kijken. Voor ieder kind 

was er een leuk cadeau en wat lekkers te eten. Het was een gezellige avond. Dank u Sinterklaasje.  

 
 

Oliebollenactie 

Ook dit jaar is er weer een oliebollenactie. Het is alleen iets anders ingericht dan anders. We komen 

niet langs de deur, maar u kunt uw bestellingen inleveren en dan kunnen de SC Groessen - HCL leden 

het op 30 december ophalen en de s.v. Loo- HCL leden het op 31 december op halen. Voor de 

uitgebreide beschrijving kijk op de lijsten als laatste pagina’s van deze nieuwsbrief. 

 

5 gratis oliebollen voor onze actieve HCL-leden! 
Afgelopen jaar is het voor ons allemaal een lastig jaar geweest. Een jaar met beperkingen in onze 
bewegingsvrijheid. We hebben weinig getraind en bijna geen wedstrijden gespeeld. Om het oude 
jaar achter ons te laten en het nieuwe met een positieve vibe te beginnen heeft het HCL-bestuur 
besloten alle actieve (betalende) HCL-leden 5 oliebollen te schenken! Om hier gebruik van te maken, 
vul het oliebollenformulier in van de vereniging waarvan je lid bent en haal ze op! 
 

Clinic Peter Portengen 

De clinic van Peter Portegen is uitgesteld. We wachten nog even de situatie voor wat betreft Covid-

19 af voordat we een nieuwe datum prikken. Maar wat in het vat zit, verzuurd niet. Jullie horen in de 

volgende nieuwsbrief of van je trainer/coach snel meer.  

 

Uitslag grote Clubactie 

Wij hebben een cheque mogen ontvangen van € 1027,10 euro van de grote clubactie. Wat een 

mooie opbrengst voor HCL. Alle verkopers nogmaals ontzettend bedankt voor jullie inzet. 

De uitslag van de Grote Clubactie is inmiddels ook bekend. Check snel jouw lot via: 

https://lotchecker.clubactie.nl 

https://lotchecker.clubactie.nl/
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Website en Social Media HCL 

Bezoek onze website voor informatie over contributie, lidmaatschap ed.: www.hcliemers.nl  

Bezoek de diverse Facebook team pagina’s voor de laatste weetjes per team en vereniging: 

HCL: Handbal Combinatie de Liemers 

Dames 1 HCL 

HCL midweek 1 

HCL Dames 4 

 

Mailadressen HCL 

 

Voorzitter: voorzitter@hcliemers.nl       

Penningmeester: penningmeester@hcliemers.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@hcliemers.nl

Secretaris: secretaris@hcliemers.nl

TT-Senioren: tt-senioren@hcliemers.nl

TT-Jeugd:      tt-jeugd@hcliemers.nl                            

Scheidsrechters: scheidsrechter@hcliemers.nl 

Activiteiten: activiteiten@hcliemers.nl                      

Sponsoring: sponsoring@hcliemers.nl

Webredactie: webredactie@hcliemers.nl

Wedstrijdsecretaris sv Loo loo@handbal.nl

Wedstrijdsecretaris Groessen groessen@handbal.nl

http://www.hcliemers.nl/
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Oliebollenactie s.v. Loo 

OLIEBOLLENACTIE HCL 2020 voor leden s.v. Loo 
 

HCL (samenwerking handbal Loo en Groessen) organiseert ook dit jaar weer een oliebollenactie. 

Vanwege de huidige beperkingen is de invulling alleen een beetje anders dit jaar. Omdat we goed 
voor elkaar en onszelf moeten zorgen, komen wij dit jaar niet bij u aan huis langs om de bestellingen 
voor de oliebollen en/of appelbeignets op te halen. Ook bezorgen wij de oliebollen dit jaar niet bij u 
thuis. 
 
Wederom worden de oliebollen en appelbeignets gebakken door Bakkerij Koenen uit Westervoort. 
De gehele opbrengst van deze actie komt ten goede aan HCL. 
 
Hoe kunt u een bestelling plaatsen?  
- U kunt uw bestelling plaatsen door de bestelling te mailen naar oliebollenhcl@gmail.com of; 
- U kunt onderstaande bestelstrook in de brievenbus doen bij Jacqueline van Dijk-Peters,  
   Husselarijstraat  25a in Loo.  
 
Bestellingen kunnen tot maandag 28 december 2020 worden geplaatst.  
 
Waar en wanneer kunt u de bestelling ophalen? 
Op oudejaarsdag donderdag 31 december 2020 kunt u tussen 09.30 en 13.00 uur uw bestelling zelf 
ophalen én betalen op sportpark Immerloo. Er is dan een pinautomaat aanwezig. U mag ook contant 
betalen, maar zorg dan voor gepast geld. Wij zullen ervoor zorgen dat op het sportpark alle Corona-
maatregelen worden nageleefd.  
 
Mocht u het niet prettig vinden om de 31ste naar het sportpark te komen, laat dit ons dan weten.  
Dan zoeken wij naar een passende oplossing.  
 
5 gratis oliebollen voor onze actieve HCL-leden! 
Afgelopen jaar is het voor ons allemaal een lastig jaar geweest. Een jaar met beperkingen in onze 
bewegingsvrijheid. We hebben weinig getraind en bijna geen wedstrijden gespeeld. Om het oude 
jaar achter ons te laten en het nieuwe met een positieve vibe te beginnen heeft het HCL-bestuur 
besloten alle actieve (betalende) HCL-leden 5 oliebollen te schenken!  
Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunnen jullie dit ons per e-mail laten weten via 

oliebollenhcl@gmail.com of vul het in op het bestelformulier. Jullie kunnen deze gratis oliebollen dan 

(alleen of samen met de rest van de bestelling) ophalen op donderdag de 31ste. Geniet ervan!  

 

De bestellijsten zjin huis aan huis verspreid. Tevens zijn de bestellijsten geplaatst in de Dorpstem. U 

mag natuurlijk ook gewoon mailen naar oliebollenhcl@gmail.com Laat wel even weten of je gebruik 

wil maken van het ophalen van de gratis oliebollen (alleen voor actieve leden HCL) 

  

mailto:oliebollenhcl@gmail.com
mailto:oliebollenhcl@gmail.com
mailto:oliebollenhcl@gmail.com
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Oliebollenactie SC Groessen 

OLIEBOLLENACTIE HCL 2020 voor leden sportclub Groessen 
 

HCL (samenwerking handbal Groessen en Loo) organiseert ook dit jaar weer een oliebollenactie. 

Wederom worden de oliebollen en appelbeignets gebakken door Le Petit Pain.  
De gehele opbrengst van deze actie komt ten goede aan HCL. 
 
Vanwege de huidige beperkingen is de invulling alleen een beetje anders dit jaar.  
Omdat we goed voor elkaar en onszelf moeten zorgen, komen wij dit jaar niet bij u aan huis langs  
om de bestelling op te nemen en de oliebollen en/of appelbeignets te bezorgen. 
Maar kunt u op woensdag 30 december 2020 langsrijden in onze drive-through op de parkeerplaats 
van Sportpark Heggeakkers of op het Schuttersplein in Groessen. 
 
Vooraf bestellen mag, maar hoeft niet. 
U kunt uw bestelling dan plaatsen door de bestelling te mailen naar evenementen@hcliemers.nl  
Vermeld er dan wel even bij op welke locatie u uw bestelling komt ophalen! 
Bestellingen kunnen tot zondag 27 december 2020 worden geplaatst.  
 
Waar  :  Sportpark Heggeakkers of op het Schuttersplein in Groessen 
Wanneer :  Woensdag 30 december 2020 
Tijd   :  tussen 09.30 en 13.00 uur 
 
Op beide locaties is dan een pinautomaat aanwezig. U mag ook contant betalen, maar zorg dan voor 
gepast geld. Wij zullen ervoor zorgen dat alle Corona-maatregelen worden nageleefd.  
 
Mocht u het niet prettig vinden om de 30ste naar het sportpark of schuttersplein te komen,  
laat dit ons dan weten. Dan zoeken wij naar een passende oplossing.  
 
5 gratis oliebollen voor onze actieve HCL-leden! 

Afgelopen jaar is het voor ons allemaal een lastig jaar geweest. Een jaar met beperkingen in onze 

bewegingsvrijheid. We hebben weinig getraind en bijna geen wedstrijden gespeeld. Om het oude 

jaar achter ons te laten en het nieuwe met een positieve vibe te beginnen heeft het HCL-bestuur 

besloten alle actieve (betalende) HCL-leden 5 oliebollen te schenken! Wilt u hier gebruik van maken? 

Dan kunnen jullie dit ons per e-mail laten weten via evenementen@hcliemers.nl. Jullie kunnen deze 

gratis oliebollen dan (alleen of samen met de rest van de bestelling) ophalen op woensdag de 30ste. 

Geniet ervan!  

 

 

 

 

 

 

mailto:evenementen@hcliemers.nl
mailto:evenementen@hcliemers.nl
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Wat kosten de overheerlijke oliebollen en appelbeignets? 

 

Oliebollen  Aantal   Bedrag   

5 voor € 4,00               ….. x 5               …… x € 4,00  

10 voor € 7,50               ….. x 10               …… x € 7,50  

20 voor € 14,00               ….. x 20               …… x € 14,00  

 

Oliebollen zonder krenten  

10 voor € 7,50               ….. x 10               …… x € 7,50  

 

Appelbeignets   

4 voor € 6,00               ….. x 4               …… x € 6,00  

8 voor € 11,00               ….. x 8               …… x € 11,00  

12 voor € 16,00               ….. x 12               …… x € 16,00  

 


