
NIEUWSBRIEF
Van de Voorzitter

Ondertussen is het handbalseizoen weer volop aan de gang. Het wordt dan ook weer
tijd voor een nieuwsbrief waarin we een aantal activiteiten en gebeurtenissen onder

jullie aandacht willen brengen. Ik hoop dat jullie veel leesplezier hebben.

AFSCHEID JAN ALMA

ALV

JEUGDKAMP

We hebben helaas het verdrietige nieuws
ontvangen dat Jan Alma is overleden. Afgelopen
zaterdag 29 november hebben wij stilgestaan bij
al het moois dan Jan Alma voor onze club heeft
betekend. Wij willen iedereen bedanken voor hun
komst.  

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte
met dit verlies.  

Tijden de Algemene Leden Vergadering zijn er
verschillende onderwerpen besproken. Vervolgens
zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd. Ubbo
Starrenburg gaat de rol handbalzaken op zich
nemen. Tessa Tramper is de nieuwe secretaris en
Julius Pantel is vanaf nu penningmeester. We zijn
heel blij met deze aanvullingen! Lees er
binnenkort meer over op onze website. 

Afgelopen vakantie was het dan eindelijk weer
tijd voor een volwaardig jeugdkamp.
Verschillende gasttrainers zijn langsgekomen,
veel teams  hebben gewerkt aan hun
teambuilding en er zijn allemaal leuke activiteiten
georganiseerd. De sfeer in de teams en de
handbalontwikkeling weer gegroeid bij onze
jeugd! Op naar meer... 



VERDUURZAMING

WIJNPROEVERIJ

AGENDA

Hellas gaat verduurzamen! Dit gaan we doen door
verschillende acties te ondernemen. Er wordt
gekeken naar warmtepompen, isolatiefolie en de
eerste subsidies zijn hiervoor aangevraagd.

We willen ook de opties bekijken om de kantine te
verduurzamen. Hiervoor zijn we op zoek naar een
architect die met ons mee kan denken. Ben jij of
ken jij iemand die ons kan helpen? Neem contact
op met hellas@handbal.nl 

Zolang de plannen nog niet zijn doorgevoerd,
vragen we iedereen zo kort mogelijk te douchen en
er rekening mee te houden Binnenkort volgt
hierover meer informatie over op de website! 
 

Kom jij ook naar de wijnproeverij? Onze huis
sommelier Marcel van Baalen heeft voor onze
jaarlijkse wijnproeverij weer een mooie selectie
wijnen uitgekozen! Dat belooft wat voor de
komende feestdagen. Marcel is aanwezig om uitleg
te geven al je te adviseren voor je wijnen bij het
(kerst)diner. Wist je dat je ook de lekkerste wijnen
kan bestellen? Meld je snel aan via de website.

Er staan weer mooie evenementen op de agenda. 

Zondag 11 december   Wijnproeverij
Vrijdag 16 december   Spelletjesavond DEF + kab
Vrijdag 16 december   Christmas Party ABC-jeugd
Zaterdag 17 december Laatste wedstrijd van 2022*
Vrijdag 6 januari        Nieuwjaarsborrel!

*Laatste thuiswedstrijd van HS1. Dat vieren we met
lekkere muziek en bier van de tap! 


